รายละเอียดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 9
หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ยกเลิกกลุ่มวิชา ปรับ
เป็นกลุ่มสาระ

1. กลุ่มสาระการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่ สาระ
การบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม จานวน 6
หน่วยกิต เป็นรายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
และรายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
ศท. 111 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6) ศท. 181 สัจจะและบริการ
3 (3-0-6)
(GE 111 Truth and Service)
(GE 181 Truth and Service)
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับการดาเนิน พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตของตนเอง การพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจติ
ชีวิตของตนเอง การพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจติ
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผอู้ ื่น ชุมชนและ สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผอู้ ื่น ชุมชนและ
สังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะ สังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามา
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
History of Payap University. Truth
pursuit on one’s inner self for
truthfulness. Exercising character
development for service consciousness.
Being conscious to morally and ethically
serve other people, your country and
society. Practicing life skills based on a
sufficiency economy and apply them to
daily life.

เหตุผลประกอบ

History of Payap University; pursuit of
truth on one’s ways of life; personality
development of public consciousness in
serving other people, community and
society morally and ethically; having life
skills in accordance with the philosophy
of sufficiency economy and applying
them in daily life

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

กลุ่มสาระวิชาใหม่ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาบังคับ
-ปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มสาระ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1.2 รายวิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
ศท. 182 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
(GE 114 Citizenship Good Governance
(GE 182 Citizenship Good Governance
and Peace)
and Peace)
การปลูกฝังจิตสานึก บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็น
ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า พลเมืองที่มีคณ
ุ ค่าของสังคมไทย สังคมโลก และ
ของสังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพื้นฐานของ สังคมดิจิทลั (การเป็นพลเมืองดิจทิ ัล) การต่อต้าน
มนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์
การทุจริต และการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การเรียนรู้ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันใน การดาเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต การนาหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการดาเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธี
Creating awareness of responsibility
Roles and duties of being a
for being a valued citizen for Thai as well responsibly virtuous Thai citizen, global
as global community. Exploring human
citizen and digital citizen; resisting
rights with respect to human value.
Learning about dishonesty and corruption corruptions; exercising good governance
in Thai community. Learning about
for peaceful cohabitation
measurements and mechanisms for
preventing and solving corruption
problems. Employing good governance in
life, coupled with living together in
harmony.
ศท. 1801 คริสต์จริยธรรมเกี่ยวกับเพศ 3 (3-0-6)
(GE 1801 Christian Sexual Ethics)
ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
หลักคริสต์จริยธรรมเรื่องเพศ การวางตัวกับ
เพื่อนต่างเพศ การคบเพื่อนต่างเพศ และ
เพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งกรณีศึกษาทีอ่ ยู่บนพื้นฐาน
หลักคาสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และ
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
Christian ethics of sexuality; opposite
sex friendship; courtship; and sexual
relationship, along with case studies that
are in accordance with biblical teachings
and relevant to the Thai context
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เหตุผลประกอบ
เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาเลือก
-ปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
-ปรับคาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและชัดเจน

-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1802 กฎหมายในชีวิตประจาวัน 3 (3-0-6)
(GE 1802 Laws in Everyday Life)
ยกเว้น นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
ตามกฎหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์
ครอบครัว มรดก และสัญญาที่เกีย่ วข้องใน
ชีวิตประจาวัน กระบวนการยุติธรรมของไทย
รวมถึง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน
Rights and duties; fundamental
freedom of legal persons; basic
knowledge of people, property, family,
inheritance and contracts in everyday life
related to daily life; Thai judicial process
including other laws related to daily life

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
(GE 113 A Path to Wisdom)
วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้ รือสารสนเทศที่หลากหลาย การมี
ทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมภิ าค
อาเซียน และประชาคมโลก
Methods of learning and acquiring
knowledge morally and responsibly by
oneself from a variety of sources or
information technology. Having holistic
thinking skills pertaining to social,
economic, political, culture, ethical,
moral, and environmental issues of Thai,
ASEAN, and global communities.
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เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

ยกเลิกรายวิชา
บูรณาการใหม่ เป็น
รายวิชา ศท.192

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่ วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต จานวน 6 หน่วยกิต เป็นรายวิชา
บังคับ จานวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 3
หน่วยกิต
2.1 นักศึกษากลุม่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ภายภาพ
2.1.1 รายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
3 (3-0-6) ศท. 191 สุขภาพดี นิวนอร์มัล
3 (3-0-6)
(GE 142 Health Myths)
(GE 191 New Normal Healthiness)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี
แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพือ่ ป้องกัน
การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน การบริโภค โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง โรคอุบตั ิใหม่ การรู้เท่าทันสื่อ
อาหาร การออกกาลังกาย การบริหารอารมณ์
และสารสนเทศด้านสุขภาพ การตัดสินใจเลือก
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โภชนาการที่ดี
และการปฐมพยาบาล
การออกกาลังกาย การบริหารอารมณ์ การปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
General knowledge of wellness,
Health literacy concepts to prevent
health promotion in everyday life, food chronic non-communicable diseases,
consumption, physical exercise,
emerging disease; media literacy and
emotional management, prevention and health informatics; making healthy
treatment of common health problems behavioral decisions; good nutrition;
and First Aid.
exercise; emotional management; First Aid
and basic resuscitation
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เหตุผลประกอบ
ยกเลิกกลุ่มวิชา ปรับ
เป็นกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระวิชาใหม่ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้

เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาบังคับ
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อให้
สอดคล้องกับคานิยาม
ของกลุ่มสาระ
-ปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
-ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน
-ปรับคาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและชัดเจน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(GE 141 Mathematics for Daily Life)
คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจาวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
Fundamental mathematics and
mathematics for everyday life,
probability, analysis of fundamental
mathematical and statistical data.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เหตุผลประกอบ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2.1.2 รายวิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต
เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาเลือก
ศท. 192 การคิดแบบองค์รวม
3 (3-0-6) รายวิชาใหม่ บูรณาการ
มาจากรายวิชา ศท. 113
(GE 192 Holistic Thinking)
แนวคิดการคิดแบบองค์รวม วิธีการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบจากแหล่งความรู้
หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์
การคิดแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบความคิดสาหรับ
นวัตกรรม การคิดแบบองค์รวมเกีย่ วกับประเด็น
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงที่เชื่อมโยงกัน
Holistic thinking concept; an ethical
and responsible way of self-learning and
acquiring knowledge from a variety of
sources of knowledge or information;
analytical thinking; problem solving;
critical thinking; creative thinking; design
ideas for innovation; holistic thinking on
social, economic, political, cultural, moral,
ethical, and environmental issues and
learning from real experience in
combination, related experiences
ยกเลิกรายวิชา บูรณา
การใหม่ เป็นรายวิชา
ศท. 193

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เหตุผลประกอบ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 193 การวิเคราะห์และตัดสินใจ 3 (3-0-6) รายวิชาใหม่ บูรณาการ
มาจากรายวิชา ศท. 141
(GE 193 Analysis and Decision Making)
ข้อมูลกับการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้หลักตรรกะ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และ
การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
Information and decision making;
statistical analysis for decision making;
logical data analysis; decision analysis;
and application to solve everyday
problems
ศท. 1901 จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน 3 (3-0-6)
(GE 1901 Psychology for Daily Life)
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา
ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา การเห็นคุณค่า
ในตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น กรอบความคิดแบบเติบโต ความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดในการแก้ไข
ปัญหา การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การจัดการความเครียด การจัดการความขัดแย้ง
การปรับตัวทางสังคม
An introduction to psychology; selfesteem; individual differences; selfrealization and empathy; growth mindset;
emotional intelligence; problem solving
intelligence; interpersonal interaction
analysis; stress management; conflict
management; social adaptation

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1902 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
(GE 1902 Food for Health and Beauty)
ความสาคัญของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพและความงาม อาหารสุขภาพใน
ชีวิตประจาวัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสม
สาหรับแต่ละช่วงวัยและแต่ละเพศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและการพิจารณาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มอาหารเพื่อ
สุขภาพและความงาม
The importance of food for health and
beauty; types of food and beverage for
health and beauty; healthy food in daily
life; dietary supplements for specific lifestage and gender group; legislations
related to health and beauty products
and considerations for health and beauty
product advertisements; trends of food
for health and beauty

ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
(GE 143 Science and Information
Technology for the Quality of Life)
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน ความ
ปลอดภัยและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิจารณญาณในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
Learning scientific processes and
information technology for daily life.
Safety and ethics in information
technology, judgment in using
information technology, Technology
impacts on humans and society.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

ยกเลิกรายวิชา บูรณา
การใหม่ เป็นรายวิชา
ศท. 144

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เหตุผลประกอบ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2.2 นักศึกษากลุม่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.2.1 รายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาบังคับ
ศท. 192 การคิดแบบองค์รวม
3 (3-0-6) รายวิชาใหม่ บูรณาการ
มาจากรายวิชา ศท. 113
(GE 192 Holistic Thinking)
แนวคิดการคิดแบบองค์รวม วิธีการเรียนรู้
และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
คุณธรรมและมีความรับผิดชอบจากแหล่งความรู้
หรือสารสนเทศที่หลากหลาย การคิดวิเคราะห์
การคิดแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบความคิดสาหรับ
นวัตกรรม การคิดแบบองค์รวมเกีย่ วกับประเด็น
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงที่เชื่อมโยงกัน
Holistic thinking concept; an ethical
and responsible way of self-learning and
acquiring knowledge from a variety of
sources of knowledge or information;
analytical thinking; problem solving;
critical thinking; creative thinking; design
ideas for innovation; holistic thinking on
social, economic, political, cultural, moral,
ethical, and environmental issues and
learning from real experience in
combination, related experiences

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2.2.2 รายวิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ
3 (3-0-6) ศท. 191 สุขภาพดี นิวนอร์มัล
3 (3-0-6)
(GE 142 Health Myths)
(GE 191 New Normal Healthiness)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี
แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพือ่ ป้องกัน
การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน การบริโภค โรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง โรคอุบตั ิใหม่ การรู้เท่าทันสื่อ
อาหาร การออกกาลังกาย การบริหารอารมณ์
และสารสนเทศด้านสุขภาพ การตัดสินใจเลือก
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โภชนาการที่ดี
และการปฐมพยาบาล
การออกกาลังกาย การบริหารอารมณ์ การปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
General knowledge of wellness,
Health literacy concepts to prevent
health promotion in everyday life, food chronic non-communicable diseases,
consumption, physical exercise,
emerging disease; media literacy and
emotional management, prevention and health informatics; making healthy
treatment of common health problems behavioral decisions; good nutrition;
and First Aid.
exercise; emotional management; First Aid
and basic resuscitation
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(GE 141 Mathematics for Daily Life)
คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจาวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
Fundamental mathematics and
mathematics for everyday life,
probability, analysis of fundamental
mathematical and statistical data.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

เหตุผลประกอบ
เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาเลือก
-ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อให้
สอดคล้องกับคานิยาม
ของกลุ่มสาระ
-ปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
-ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน
-ปรับคาอธิบายรายวิชา
ให้ครอบคลุมและชัดเจน

ยกเลิกรายวิชา
บูรณาการใหม่ เป็น
รายวิชา ศท. 193

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เหตุผลประกอบ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 193 การวิเคราะห์และตัดสินใจ 3 (3-0-6) รายวิชาใหม่ บูรณาการ
มาจากรายวิชา ศท. 141
(GE 193 Analysis and Decision Making)
ข้อมูลกับการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้หลักตรรกะ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และ
การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน
Information and decision making,
statistical analysis for decision making,
logical data analysis, decision analysis,
and application to solve everyday
problems.
ศท. 1901 จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน 3 (3-0-6)
(GE 1901 Psychology for Daily Life)
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา
ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา การเห็นคุณค่า
ในตนเอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น กรอบความคิดแบบเติบโต ความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ ความฉลาดในการแก้ไข
ปัญหา การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การจัดการความเครียด การจัดการความขัดแย้ง
การปรับตัวทางสังคม
An introduction to psychology; selfesteem; individual differences; selfrealization and empathy; growth mindset;
emotional intelligence; problem solving
intelligence; interpersonal interaction
analysis; stress management; conflict
management; social adaptation

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1902 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
(GE 1902 Food for Health and Beauty)
ความสาคัญของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพและความงาม อาหารสุขภาพใน
ชีวิตประจาวัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสม
สาหรับแต่ละช่วงวัยและแต่ละเพศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและการพิจารณาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มอาหารเพื่อ
สุขภาพและความงาม
The importance of food for health
and beauty; types of food and beverage
for health and beauty; healthy food in
daily life; dietary supplements for specific
life-stage and gender group; legislations
related to health and beauty products
and considerations for health and beauty
product advertisements; trends of food
for health and beauty
3. กลุ่มสาระก้าวทันโลก
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระก้าว
ทันโลก จานวน 6 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบังคับ
จานวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
3.1 รายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต
ศท. 144 เทคโนโลยีสเี ขียว
3 (3-0-6)
(GE 144 Green Technology)
แนวคิด หลักการ และวิธีการของเทคโนโลยี
สีเขียว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียว พลังงาน
สีเขียวและเทคโนโลยีพลังงานจากของเสีย การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสเี ขียว ผลิต
ภาพสีเขียวคาร์บอนเครดิตและรอยเท้าคาร์บอน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาตรฐาน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สานักงานสีเขียว

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

กลุ่มสาระวิชาใหม่ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาบังคับ
รายวิชาใหม่ บูรณาการ
มาจาก ศท. 143

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
Concepts, principles and methods of
green technology; green technology
application; green energy and waste
energy technology; sustainable
development with green technology;
green productivity; green carbon credits
and carbon footprints; sustainable
environmental management system;
environmental management and green
office management standards
3.2 รายวิชาเลือก จานวน 3 หน่วยกิต
ศท. 1401 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
st
(GE1401 Entrepreneurship in 21 Century)
พื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ การ
วิเคราะห์โอกาสและการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
โมเดลทางธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
การเงินและความสามารถในการทากาไรของ
ผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์ หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการค้า
ออนไลน์ ตลาดออนไลน์ ภาษีที่เกีย่ วข้องกับ
การค้าออนไลน์ จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of different types of
business; opportunity analysis and
business idea development; business
model; marketing; human resource
management and international trade
regulations; finance and profitability of
entrepreneurs and being an online store
operator; principles and concepts of
online commerce, online markets, taxes
related to online commerce; ethics and
related laws
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เหตุผลประกอบ

เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาเลือก
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1402 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(GE 1402 Artificial Intelligence in Daily Life)
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน วิเคราะห์การ
ทางานของ AI ในชีวิตประจาวัน อนาคตของ
ปัญญาประดิษฐ์
Basic principles of Artificial
Intelligence (A.I.); A.I. approaches; A.I.
application in daily life; A.I. application
process analysis; A.I. development tools;
the future of A.I.
ศท. 1403 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทลั
3 (3-0-6)
(GE 1403 Digital Technology Literacy)
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การใช้ การเข้าใจ การสร้างและการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกับการ
ปรับตัวยุคดิจิทัล การเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ บล็อกเชน การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
เพื่อนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบอินโฟกราฟิก
การทางานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ และระบบ
คลาวด์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การ
สารองข้อมูล และจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์
Using, understanding, creating and
accessing digital technology; digital
transformation and adaptation in the
digital age; understanding artificial
intelligence; big data; blockchain;
application of tools to present
information in infographics; online
collaboration and cloud; data security
backup; and computer ethics

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1404 การบริหารความมั่งคั่งโดยหุ้นและ
สินทรัพย์ดิจิทลั
3 (3-0-6)
(GE 1404 Wealth management by Stock
and Digital Assets)
ประวัติความเป็นมา ความหมาย และ
ประเภทของหุ้น สินทรัพย์ดิจิทลั การประยุกต์ใช้
สินทรัพย์ดิจิทลั ในปัจจุบัน การลงทุนและความ
เสี่ยง การซื้อขายและลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์
ดิจิทัลอย่างง่าย จริยธรรมในการลงทุน
History; meaning and type of stock
and digital assets; application of digital
assets; investment and risk; simple trade
and investment in bond market and
digital assets; investment ethics
ศท. 1405 เทคโนโลยีดนตรีสาหรับบุคคลทั่วไป
3 (3-0-6)
(GE 1405 Music Technology for NonMusicians)
ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์
การใช้แอปพลิเคชันที่นิยมในสมัยปัจจุบัน
ผลิตผลงานทางดนตรีอย่างง่าย และสามารถ
นาเสนอผลงานต่อสาธารณะชนได้อย่างสร้างสรรค์
Using today’s popular applications to
produce simple music productions and be
able to present the works to the public
creatively

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

3.1 หลักสูตรไทย
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาเพื่อการสื่อสาร จานวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย จานวน 3 หน่วยกิต และ
รายวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 9 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1406 ความเป็นพลเมืองดิจิทลั
3 (3-0-6
(GE 1406 Digital Citizenship)
พลเมืองดิจิทลั การรูเ้ ท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมทางสังคมและ
การเมืองอย่างเหมาะสม
Digital citizenship that knows how to
use media in the digital age knowingly
with personal and social responsibility;
media and information knowledge; ethics
and morals; and proper participation in
politics and society
4. กลุ่มสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร

เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ

-ปรับกลุ่มวิชา เป็นกลุ่ม
สาระ เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้

4.1 หลักสูตรไทย
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มสาระ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร จานวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
เลือก 9 หน่วยกิต
4.1.1 รายวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต

ศท. 130 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
0 (3-0-6)
(GE 130 English for Daily Life)
การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น เพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน
Basic skills of listening, speaking,
reading, and writing English for
communication in various situations in
everyday life.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาบังคับ
ยกเลิกรายวิชา บูรณา
การใหม่ เป็นรายวิชา
ศท. 138

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศท. 135 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(GE 135 English for Cross-Cultural
Communication)
การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
นาเสนอ เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม
Select readings for multicultural
comprehension, expressing opinions and
presenting ideas for proper cross-cultural
communication.
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
(GE 136 English Through Media for
Lifelong Learning)
การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้และทาความ
เข้าใจสามารถโต้ตอบและนาเสนอในรูปแบบของ
การแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด
และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ
Listening and reading from printed
materials and electronic media to learn
and understand information, being able
to respond and express opinions through
writing, speaking, and text messages via
various channels.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

เหตุผลประกอบ
ยกเลิกรายวิชา บูรณา
การใหม่ เป็นรายวิชา
ศท. 138

ยกเลิกรายวิชา บูรณา
การใหม่ เป็นรายวิชา
ศท. 138

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 138 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
พหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(GE 138 English for Communication in
Multicultural Societies)
การฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสาร และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในสังคม
The practice and development of
English language skills for communicating
and understanding various cultures in
societies.
4.1.2 รายวิชาเลือก จานวน 9 หน่วยกิต
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 3 (3-0-6) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทลั
3 (3-0-6)
(GE127 Thai Learning)
(GE 127 Thai for Communication in the
Digital Age)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดย สื่อสาร ด้านการฟัง การพูดเสนอผลงาน การอ่าน
เน้นการจับใจความสาคัญและการวิเคราะห์เพื่อ การเขียน โดยเน้นการจับใจความสาคัญและการ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
วิเคราะห์เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในยุคดิจิทัล
Communication skills in listening,
Development of language skills in
speaking, reading and writing, with an
Thai for Communication comprising
emphasis on main ideas and analysis for listening, oral presentation, reading, and
everyday use.
writing emphasizing main ideas and
analysis to perform accurately in daily life
and appropriately in the digital age.
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เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ บูรณาการ
มาจากรายวิชา ศท. 135
และ ศท. 136

เพิ่มเงื่อนไขรายวิชาเลือก
-ปรับชื่อวิชาให้ทันสมัย
-ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุม
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 137 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและการ
นาเสนอเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
(GE 137 English Academic Writing and
Presentation Skills)
การใช้คาศัพท์ รูปแบบและสานวนภาษา
สาหรับการเขียนเชิงวิชาการ หรือการเขียน
รายงาน และการฝึกการนาเสนอทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
Vocabulary and language style and
rhetoric use for academic writing or
papers and practice of formal and
informal presentation.
ศท. 139 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
3 (3-0-6)
(GE 139 Listening and Speaking English for
Communication)
การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย การตีความและ
วิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การนาเสนอ
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
Listening and speaking English
practice in various situations, discussion,
interpretations and analyzing
conversations, presentation of the
information from various sources
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน 3 (3-0-6) ศท. 231 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
(GE 431 English in the Work Place)
(GE 231 English for Career)
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
ภาษาอังกฤษในที่ทางาน การอ่าน การเขียนและ ภาษาอังกฤษในที่ทางาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ
English language for job
English language for job applications
applications and in the work place.
and in the work place. Reading, writing
Reading, writing and conversation in
and conversation in different working
different working situations.
situations.
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เหตุผลประกอบ
-รายวิชาใหม่ ปรับจาก
รายวิชาในหลักสูตร
นานาชาติ

-รายวิชาใหม่ โดย
ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน
มาจากรายวิชา ศท. 130
เพื่อเตรียมความพร้อม
และเพิ่มศักยภาพด้าน
ทักษะการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษให้แก่
นักศึกษา

-ปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มสาระ
-ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เหตุผลประกอบ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ศท. 1501 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ประจาวัน
3 (3-0-6) นักศึกษาได้มโี อกาส
(GE 1501 Chinese for Daily Communication) เลือกเรียนในรายวิชาที่
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สนใจ
การสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้นใน
ชีวิตประจาวันด้านชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัว
สังคม และวัฒนธรรมของประเทศจีน
Basic Chinese conversation in daily
life in aspects of life, family, society and
culture of China.
ศท. 1601 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิต
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ประจาวัน
3 (3-0-6) นักศึกษาได้มโี อกาส
เลือกเรียนในรายวิชาที่
(GE 1601 Japanese for Daily
สนใจ
Communication)
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง
ทักษะการพูด การสื่อสารภาษาญีป่ ุ่นเบื้องต้น
สาหรับการใช้ชีวิตประจาวัน และสังคมวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น
Japanese grammar, listening skills,
speaking skills, basic Japanese
communication for daily life and Japanese
cultural society
ศท. 173 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิต
-รายวิชาใหม่ เพื่อให้
ประจาวัน
3 (3-0-6) นักศึกษาได้มโี อกาส
(GE 173 Korean for Daily Communication) เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจ
ยกเว้น นักศึกษาที่เรียนวิชาโทภาษาเกาหลี
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด การสื่อสารภาษาเกาหลีเบือ้ งต้นสาหรับ
การใช้ชีวิตประจาวัน และสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
Korean grammar, listening skills,
speaking skills, basic Korean
communication for daily life and Korean
cultural society
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