
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเทียบโอนย้ายคณะในมหาวิทยาลัย 
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กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปี พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
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     1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

 ด้านทักษะการใช้ภาษา   
RAM1101  ทักษะการใช้ภาษาไทย  
RAM1102  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ 
RAM1103  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในการ 
               ท างาน 

THA1001  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 
THA1002  ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย  
THA1003  การเตรียมเพ่ือการพูดและการเขียน 

 
มษ.สม. 

   
RAM1111  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
RAM1112  ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ 
 

ENG1001  ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์จ าเป็น 
               ในชีวิตประจ าวัน 
ENG1002  ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์ทั่วไป 
ENG2001  การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ 
ENG2002  การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 
ENG2101  การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ENG2102  การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่ก าหนดให้ 
ENG2401  การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ 
ENS3101  ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ 
ENS4101  ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ 
SCI3001  ภาษาต่างประเทศส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 
SCI4001  ภาษาต่างประเทศส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
วท.บ.สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.สิ่งแวดล้อม 
วท.บ.สิ่งแวดล้อม 

   
RAM1113  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
RAM1114  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
RAM1115  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
RAM1116  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 
RAM1117  ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา 
RAM1118  ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 
RAM1119  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 
RAM1121  ภาษาและวัฒนธรรมลาว 
 

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 
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RAM1122  ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ 
RAM1123  ภาษาฮินดีและวัฒนธรรมอินเดีย 
RAM1124  ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
RAM1125  ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 
RAM1126  ภาษาและวัฒนธรรมสเปน 
RAM1127  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 
RAM1128  ภาษาและวัฒนธรรมกรีก 

  

ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี   
RAM1131  ทักษะการเข้าใจดิจิทัล 
 

INT1001  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INT1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
INT1005  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 

RAM1132  ทักษะทางสารสนเทศ 
                

LIS1003  การใช้ห้องสมุด 
LIS1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า 
EIT1901  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
             การเรียนรู้ 
 

 

ด้านทักษะการปรับตัว   
RAM1141  ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ 
 

PSY1001  จิตวิทยาทั่วไป 
HED1101  การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือชีวิต 

 

RAM1142  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

HPR1001  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GAS1001  กีฬาและการออกก าลังกายส าหรับสุขภาพ 
GAS……./PED…….วิชาพลศึกษา (ให้เลือกเรียนวิชาใน 
หมวด GAS หรือ PED ที่นับเป็นวิชาพ้ืนฐานได้ 1 วิชา) 

 

      2. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าเพื่อ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ 

  

ด้านทักษะการคิด   
RAM1201  ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา 
               นวัตกรรม 
 

PHI1002  ตรรกวิทยา 
PHI1005  ตรรกวิทยาเบื้องต้น  
PHI1007  หลักการใช้เหตุผล 

 
ศศ. 

RAM1202  ศิลป์สร้างสรรค์ ART1003  ศิลปะวิจักษณ์ 
MSA1003  ดนตรีวิจักษณ์ 
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RAM1203  ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก 
 

MCS1150  การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น  ศษ. 

ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ   
RAM1211  ศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการ 
RAM1212  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
RAM1213  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 
               นวัตกรรรมเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจ 

ACC1130  การบัญชีทั่วไป 
HRM2101  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ECO1003  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
MGT1001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
MKT2101  หลักการตลาด 
  

 
วท.บ.สิ่งแวดล้อม 
 
 
วท.บ.คณิตศาสตร์ 

     3. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่ 
เข้มแข็ง 

  

ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา   
RAM1301  คุณธรรมคู่ความรู้ 
 

RAM1000  ความรู้คู่คุณธรรม  

RAM1302  การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน POL1100  รัฐศาสตร์ทั่วไป 
POL1101  การเมืองการปกครองไทย 
LAW1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
SOC4077  สังคมวิทยาการเมือง 

 

RAM1204  คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการด าเนินชีวิต 
               ในโลกสมัยใหม่ 
RAM1214  วิถีวิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
RAM1303  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

BIO1001  ชีววิทยาเบื้องต้น 
BIO2202  ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา 
BIO1105  หลักชีววิทยา  
GLY1003  ธรณีวิทยาเบื้องต้น 
CMS1004  เคมีในชีวิตประจ าวัน 
CMS1103  เคมีพ้ืนฐาน   
MET1003  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 
MTH1103  แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 
MTH1104  แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 
MTH1101  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
MTH1003  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
PHY1001  ฟิสิกส์เบื้องต้น 
PHY1105  ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 
 

 
 

วท.บ ภูมิศาสตร์ 
 
 
วท.บ ภูมิศาสตร์ 
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                  PHY1106  ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย 

SCI1002  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิต 
             ประจ าวัน 2  
SCI1003  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
STA1003  สถิติเบื้องต้น 
STA2003  หลักสถิติ 
AGR1003  การเกษตรเบื้องต้น  

 
ศษ. 
 
 
 
 
มษ. 

   
ด้านการเห็นคุณคา่ของศิลปะและวัฒนธรรม   
RAM1311  ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย 
 

HIS1002  อารยธรรมตะวันออก 
HIS1003  อารยธรรมโลก 
HIS1001  อารยธรรมตะวันตก 
HIS1201  พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย 
PHI1000  หลักการด ารงชีวิตในสังคม 
PHI1001  วัฒนธรรมและศาสนา 

 

 PHI1003  ปรัชญาเบื้องต้น 
PHI2103  พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 
SOC1003  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 

 

RAM1312  วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการเปลี่ยน 
               ฉับพลันทางดิจิทัล 

SOC2033  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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