
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ฉบับแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
…………………………………………….. 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจาก สป.อว. เม่ือวันท่ี  12 กรกฎาคม 2563
2. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2564
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564 เปนตนไป

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 (ฉบับแกไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2564) ใหสอดคลองตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข
 เปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 เปนรายวิชาใหมในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 

2564 (ฉบับแกไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 
1. กลุมวิชาภาษาไทย 4 

ไมนับรวมรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน (2 หนวยกิต)*
2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 16 

ไมนับรวมรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (2 หนวยกิต)*
3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 
5. กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 2 

ไมนับรวมรายวิชา GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (2 หนวยกิต)*

6. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 
7. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 

ไมนับรวมรายวิชา ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (2 หนวยกิต)*
รวม 40 

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

สมอ. 08 
เอกสารแนบ 3



รายวิชากลุมตาง ๆ 
1). กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 4 หนวยกิต 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 2(1-2-3) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
 Communication Techniques in Contemporary World  

  หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาภาษาไทย  
นักศึกษาตองสอบผาน GEN64-011 จึงจะสามารถลงทะเบยีนเรียนรายวิชา GEN64-111 ได 

 
2). กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 16 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลัก จํานวน 4 หนวยกิต 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 
 English Listening and Speaking 

 
 

2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก จํานวน 12 หนวยกิต 
2.2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
 English Reading and Writing  
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
 English Conversation Skills  
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ           3(3-0-6) 
 English for Presentation  
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 
 English for Academic Communication 

 
 

2.2.2 กลุมวิชาภาษาจีน 
 CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4(3-2-7) 
 Basic Chinese  
CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 4(3-2-7) 
 Chinese for Daily Life  
CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4(3-2-7) 
 Chinese for Communication  

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 



 
เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
1) นักศึกษาตองมีคะแนนสอบ Walailak University Test of English Proficiency (WUTEP) มากกวา

หรือเทากับ 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16 จึงจะไดรับการยกเวนการ
เรียนรายวิชา GEN64-021 และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได แตหาก
นักศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP ต่ํากวา 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16 
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-021 และตองสอบรายวิชานี้ใหผาน จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได 

2) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานท้ังรายวิชา GEN64-121 และ GEN64-122 ซ่ึงเปนรายวิชา
ในกลุมภาษาตางประเทศหลัก 

3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเหลือในกลุมภาษาตางประเทศได 1 ใน 2 กลุมวิชา ดังนี้  
ก ลุ ม วิชาภาษาอังกฤษ  : นั ก ศึกษาลงทะเบี ยน เรียนรายวิ ช าภาษาอั งกฤษ ท่ี เหลื อ  คื อ             

GEN64-123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 
กลุมวิชาภาษาจีน : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คือ CHI64-

121, CHI64-122 และ CHI64-123 
 

หมายเหตุ:  
1) ในกรณีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนตองลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษในกลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือกเทานั้น 
2) ในกรณีนักศึกษามีความประสงคจะเปลี่ยนกลุมวิชาท่ีเลือกเรียนในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ สามารถ

ดําเนินการได โดยรายวิชาท่ีเรียนมาแลวในกลุมวิชาท่ีเลือกเดิมจะถูกปรับเปนรายวิชาเลือกเสรีและนักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามเง่ือนไขของกลุมวิชาท่ีเลือกใหม ตัวอยางเชน 

นาย ก เลือกกลุมวิชาภาษาอังกฤษ และไดเรียนรายวิชา GEN64-123 ไปแลว และมีความประสงคจะ
เปลี่ยนกลุมวิชาเปนภาษาจีน นาย ก จะตองเรียนรายวิชาของกลุมวิชาภาษาจีนจนครบ คือ CHI64-121, CHI64-
122, CHI64-123 โดยรายวิชา GEN64-123 จะถูกปรับเปนรายวิชาเลือกเสรี หรือ  

นาย ก เลือกกลุมวิชาภาษาจีน และไดเรียนรายวิชา CHI64-121 ไปแลว และมีความประสงคจะเปลี่ยน
กลุมวิชาเปนภาษาอังกฤษ นาย ก จะตองเรียนรายวิชาของกลุมวิชาภาษาอังกฤษจนครบ คือ                GEN64-
123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 โดยรายวิชา CHI64-121 จะถูกปรับเปนรายวิชาเลือกเสรี  

 
เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปนเกรด 
1) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) มากกวาหรือ

เทากับ 497 คะแนน, IELTS มากกวาหรือเทากับ 6 คะแนน, WUTEP มากกวาหรือเทากับ 73.5 คะแนน หรือ
แบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16 ใหยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-121, GEN64-122 และ 
GEN64-123 และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ในรายวิชาดังกลาว   

2) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 453 
- 496 คะแนน, IELTS เทากับ 5.5 คะแนน, WUTEP ระหวาง 63.5 - 73 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา
ตามตารางในหัวขอท่ี 16  ใหยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-121 และ GEN64-122 และไดรับผลการเรียนเปน
เกรด A ในรายวิชาดังกลาว 



3) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหวาง 417 
- 450 คะแนน, IELTS เทากับ 5 คะแนน, WUTEP ระหวาง 59 - 63 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา
ตามตารางในหัวขอท่ี 16  ใหยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-121 และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ในรายวิชา
ดังกลาว 

4) นักศึกษาตางชาติท่ีมีสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกสามารถขอยกเวนการเรียน
รายวิชา GEN64-121, GEN64-122 และ GEN64-123 โดยไมตองแสดงใบประกาศนียบัตรรับรองผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ และใหไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ในรายวิชาดังกลาว 

5) ในการขอเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปนเกรด ผลคะแนนสอบจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป 
นับจากวันท่ีประกาศผลในประกาศนียบัตร 
 

เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพ่ือปรับเปนเกรด 
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK) 

และมีผลคะแนนสอบตามชวงคะแนนดังแสดงในตารางท่ี 2 ใหยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาวและมีผลการเรียน
เปนเกรด ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพ่ือปรับเปนเกรด 

รายวิชา ระดับ HSK ระดับคะแนน เกรด 

CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน HSK 2 
160-200 A 
150-150 B+ 
140-149 B 

CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน HSK 3 
240-300 A 
225-239 B+ 
210-224 B 

CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร HSK 4 
240-300 A 
225-239 B+ 
210-224 B 

 

หมายเหตุ:  
1) นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนสอบ HSK ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ไมสามารถนําผลการสอบมาขอปรับเปนเกรดได และจะตอง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2) การเทียบผลคะแนนสอบ HSK เพ่ือปรับเปนเกรดในรายวิชาภาษาจีน ผลคะแนนจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ี

ประกาศผลในประกาศนียบัตร เวนแตกรณีมีการสอบ HSK 2 – 4 อยางตอเน่ือง จึงจะนับผลการสอบ HSK 2, HSK 3 และ HSK 4 
มาเทียบในรายวิชา CHI64-121, CHI64-122 และ CHI64-123 ได ท้ังน้ีเพ่ือใหเห็นถึงลักษณะความตอเน่ืองของการเรียน และเปนไป
ตามการควบคุมคุณภาพผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  

3) การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีน กําหนดใหรายวิชา CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน, รายวิชา CHI64-122 
ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน และรายวิชา CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร เทียบไดกับรายวิชา CHI62-101 ภาษาจีน 1, 
รายวิชา CHI62-102 ภาษาจีน 2 และรายวิชา CHI62-103 ภาษาจีน 3 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 



3). กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 2(1-2-3) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  

   

4). กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 หนวยกิต 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 2(1-2-3) 
 Environmental Conservation and Global Warming  

   
    5).กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ             2(1-2-3)* 

   Sports  Recreation and Exercise for Health  

GEN64-152 กีฬาสากล       2(1-2-3) 

   International Sports  

 หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชา GEN64-151 

 

6)กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 3 หนวยกิต  

GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ     3(2-2-5) 

 Innovation and Entrepreneurship  

ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 

 Life and Economy in the Digital Era  

ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม     3(3-0-6) 

 Business and New Normal  

ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน     3(3-0-6) 

 Sustainable Development Goals  

 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุมนี้  

 

 



 7)กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 หนวยกิต 

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 

Information Technology in Digital Era  

7.1) กลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส จาํนวน 4 หนวยกิต 

ITD64-172 การจดัการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 2(0-4-2) 

Document Management Using Word Processing  

ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 2(0-4-2) 

Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis 

ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ  2(0-4-2) 

Effective Presentation Design 

7.2) กลุมวิชาปญญาประดิษฐ จํานวน 3 หนวยกิต 

ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ 3(3-0-6) 

Artificial Intelligence and Data Analytics for Business  

IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ  3(3-0-6) 

Artificial Intelligence and Data Analytics for Health 

COE64-171 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

Artificial Intelligence for Living and Working in 

Sciences and Technologies  

COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3(2-2-5) 

Artificial Intelligence for Living and Working in 

Humanities and Social Sciences  

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

เง่ือนไขการเรียนรายวิชากลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานรายวิชา ITD64-171

2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 รายวิชาในกลุมวิชาสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุมวิชาปญญาประดิษฐ



เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบวัดความรูและทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงานอิเล็กทรอนิกสเพ่ือปรับ

เปนเกรด 

นักศึกษาสามารถขอสอบวัดความรูและทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงานอิเล็กทรอนิกสกอน

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ITD64-172, ITD64-173 และ ITD64-174 เพ่ือขอยกเวนการเรียนและปรับ

เปนเกรดได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) นักศึกษามีคะแนนสอบมากกวาหรือเทากับ 80 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชา

ดังกลาว และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A  

2) นักศึกษามีคะแนนสอบ 75 – 79.99 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชาดังกลาว 

และไดรับผลการเรียนเปนเกรด B+ 

3) นักศึกษามีคะแนนสอบ 70 – 74.99 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชาดังกลาว 

และไดรับผลการเรียนเปนเกรด B 

4) นักศึกษามีคะแนนสอบนอยกวา 70 คะแนน ไมสามารถขอปรับคะแนนเปนเกรดได และจะตอง
ลงทะเบียนเรียนตามปกติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษาเดิม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
[ ฉบับแกไข พ.ศ. 2564 ] (รวม 157  หนวยกิต) 

 
 

ป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

 
 
 
 
1 

MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน*                    0(0-0-4) 
GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน*                       2(2-0-4) 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*                   2(2-0-4) 
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ         2(2-0-4) 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก         3(3-0-6) 
GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน  
                                                             3(2-2-5)  
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลงักาย 1          2(1-2-3)  
LGT62-101 การจัดการการดําเนินงาน               4(4-0-8)  
 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด      2(2-0-4)                                
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย      3(2-2-5) 
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลงักาย 2                 2(1-2-3) 
ACT62-103 การบัญชีเพือ่การจัดการธุรกจิ                 4(3-2-7) 
 

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรวมสมัย               3(2-2-5) 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน     2(2-0-4) 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ                     3(2-2-5) 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ *    3(3-0-6) 
GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย              2(2-0-4) 
LGT62-111  การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน             4(4-0-8) 
 

 รวม 14  หนวยกิต รวม  14  หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต 

 
 
 
2 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การสนทนา   4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกจิ                         4(4-0-8) 
BUS62-201 คณิตศาสตรและสถิติธุรกิจ             4(4-0-8) 
MKT62-101 หลักการตลาด                     4(4-0-8) 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 
BUS62-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ       4(4-0-8)                      
BUS62-202  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                 4(4-0-8) 
ECN62-200  เศรษฐศาสตรเบื้องตน                         4(4-0-8) 
 

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ                     3(3-0-6) 
BUS62-204 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญเชิงลึกทางธุรกิจ  4(3-2-7) 
LGT62-211  การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา    4(4-0-8) 
 XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1                                        4(x-x-x)                   

 รวม 16  หนวยกิต รวม 15  หนวยกิต รวม 15  หนวยกิต 

 
 
3 

BUS62-203 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ      4(4-0-8) 
LGT62-311  การบริหารการจัดซือ้                   4(4-0-8) 
LGT62-312  การจัดการสินคาคงคลัง                4(4-0-8) 
 

LGT62-390   เตรียมสหกจิศึกษา                          1(0-2-1)  
LGT62-313   การจัดการคลังสินคา                       4(4-0-8) 
LGT62-321 ระบบสารสนเทศทางโลจสิติกส             4(3-2-7) 
LGT62-XXX เอกเลือก 1                                    4(x-x-x)                   
  

LGT62-331  วิจัยทางโลจสิติกส                                  4(2-4-6) 
LGT62-XXX เอกเลือก 2                                          4(x-x-x)                                                
LGT62-XXX เอกเลือก 3                                          4(x-x-x)                                                                                               
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2                                         4(x-x-x)                                                                                                                                               

 รวม 12  หนวยกิต รวม 13  หนวยกิต รวม 16  หนวยกิต 
 
4 

BUS62-401  การจัดการกลยุทธ                     4(4-0-8) 
LGT62-431  กลยุทธโซอุปทาน                      4(4-0-8) 
LGT62-XXX เอกเลือก 4                              4(x-x-x) 

LGT62-491 สหกิจศึกษา 1                                 8(0-40-0)                                                LGT62-492  สหกิจศึกษา 2                                     8(0-40-0)                             
  

 รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 

หมายเหต ุ รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
              
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาใหม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

(รวม 157  หนวยกิต) 
(ฉบับแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2)  

แผนท่ี 1 แบบเลือกเรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก  
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

1 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน*   2(2-0-4) 
GEN64-021ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*    2(2-0-4) 
GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย   2(2-0-4) 
GEN64-121 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   2(1-2-3) 
GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 

        2(1-2-3) 
LGT62-101 การจัดการการดําเนินงาน                  4(4-0-8)  
MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน*                       0(0-0-4) 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด         2(2-0-4) 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมอืงโลก    2(1-2-3) 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ     2(1-2-3) 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อ 

   สุขภาพ*      2(1-2-3) 
GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ   3(2-2-5) 
ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั*     2(2-0-4) 
ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 2(0-4-2) 
ACT62-103 การบัญชีเพือ่การจัดการธุรกจิ                     4(3-2-7) 

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรวมสมัย          2(1-2-3) 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน     2(2-0-4) 
GEN64-152 กีฬาสากล                               2(1-2-3) 
TD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเลก็ทรอนิกส 

         เพื่อการวิเคราะหขอมลู                             2(0-4-2)   
ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ  

         3(3-0-6) 
LGT62-111  การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน             4(4-0-8) 

รวม 12  หนวยกิต รวม  15  หนวยกิต รวม 15 หนวยกิต 

2 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) 
BUS62-201 คณิตศาสตรและสถิติธุรกิจ        4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกจิ       4(4-0-8) 
MKT62-101 หลักการตลาด    4(4-0-8) 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ            3(3-0-6) 
BUS62-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ     4(4-0-8)    
BUS62-202  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร        4(4-0-8) 
ECN62-200  เศรษฐศาสตรเบื้องตน           4(4-0-8) 

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารเชิงวิชาการ         3(3-0-6) 
BUS62-204 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญเชิงลึกทางธุรกิจ   

         4(3-2-7) 
LGT62-211 การจัดการการขนสงและการกระจายสนิคา     4(4-0-8)  
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1                                         4(x-x-x)    

รวม 16  หนวยกิต รวม 15  หนวยกิต รวม 15 หนวยกิต 

3 

BUS62-203 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ      4(4-0-8) 
LGT62-311  การบรหิารการจัดซือ้   4(4-0-8) 
LGT62-312  การจัดการสินคาคงคลัง        4(4-0-8) 

LGT62-313   การจัดการคลังสินคา             4(4-0-8) 
LGT62-321 ระบบสารสนเทศทางโลจสิติกส       4(3-2-7) 
LGT62-390   เตรียมสหกจิศึกษา              1(0-2-1)  
LGT62-XXX เอกเลือก 1            4(x-x-x)     

LGT62-331  วิจัยทางโลจิสติกส             4(2-4-6) 
LGT62-XXX เอกเลือก 2             4(x-x-x)   
LGT62-XXX เอกเลือก 3            4(x-x-x)  
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2           4(x-x-x)  

รวม 12  หนวยกิต รวม 13  หนวยกิต รวม 16  หนวยกิต 

4 
BUS62-401  การจัดการกลยุทธ      4(4-0-8) 
LGT62-431  กลยุทธโซอุปทาน          4(4-0-8) 
LGT62-XXX เอกเลือก 4           4(x-x-x) 

LGT62-491 สหกิจศึกษา 1       8(0-40-0)   LGT62-492  สหกิจศึกษา 2      8(0-40-0)    

รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 

หมายเหต ุ รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
* ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร



 

แผนการศึกษาใหม 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

(รวม 157  หนวยกิต) 
(ฉบับแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2)  

แผนท่ี 2 แบบเลือกเรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก 
กลุมวิชาภาษาจนี 

ป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 ภาคการศึกษาที ่3 

 
 
 
 
1 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน*                        2(2-0-4) 
GEN64-021ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*                        2(2-0-4) 
GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย   2(2-0-4) 
GEN64-121 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ   2(2-0-4) 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   2(1-2-3) 
GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 
                                                                2(1-2-3) 
LGT62-101 การจัดการการดําเนินงาน                  4(4-0-8)  
MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน*                       0(0-0-4) 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด      2(2-0-4) 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมอืงโลก       2(1-2-3) 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ  2(1-2-3) 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อ 
                สุขภาพ*                                          2(1-2-3) 
GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ       3(2-2-5) 
ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทลั*       2(2-0-4) 
ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา  
                                                                    2(0-4-2) 
ACT62-103 การบัญชีเพือ่การจัดการธุรกจิ                 4(3-2-7) 
 

GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรวมสมัย               2(1-2-3) 
CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน                                    4(3-2-7) 
GEN64-152 กีฬาสากล                                    2(1-2-3) 
TD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเลก็ทรอนิกสเพื่อการ 
วิเคราะหขอมลู                                                           2(0-4-2)                                                                      
ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ 3(3-0-6) 
LGT62-111  การจัดการโลจสิติกสและโซอปุทาน                   4(4-0-8) 
 

 รวม 12  หนวยกิต รวม  15  หนวยกิต รวม 17 หนวยกิต 

 
 
 
2 

CHI64-122 ภาษาจีนสาํหรับชีวิตประจําวัน         4(3-2-7) 
BUS62-201 คณิตศาสตรและสถิติธุรกิจ             4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกจิ                         4(4-0-8) 
MKT62-101 หลักการตลาด                     4(4-0-8) 

CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร                        4(3-2-7) 
BUS62-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ           4(4-0-8)                      
BUS62-202  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                4(4-0-8) 
ECN62-200  เศรษฐศาสตรเบื้องตน                         4(4-0-8) 
 

BUS62-204 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญเชิงลึกทางธุรกิจ     4(3-2-7) 
LGT62-211  การจัดการการขนสงและการกระจายสินคา       4(4-0-8)  
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1                                           4(x-x-x)              

 รวม 16  หนวยกิต รวม 16  หนวยกิต รวม 12 หนวยกิต 
 
 
3 

BUS62-203 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ      4(4-0-8) 
LGT62-311  การบริหารการจัดซือ้                   4(4-0-8) 
LGT62-312  การจัดการสินคาคงคลัง                4(4-0-8) 
 

LGT62-313   การจัดการคลังสินคา                       4(4-0-8) 
LGT62-321 ระบบสารสนเทศทางโลจสิติกส             4(3-2-7) 
LGT62-390   เตรียมสหกจิศึกษา                          1(0-2-1)  
LGT62-XXX เอกเลือก 1                                    4(x-x-x)                   

LGT62-331  วิจัยทางโลจสิติกส                                   4(2-4-6) 
LGT62-XXX เอกเลือก 2                                            4(x-x-x)                                                
LGT62-XXX เอกเลือก 3                                            4(x-x-x)                                                                                               
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2                                           4(x-x-x)                                                                                                                                               

 รวม 12  หนวยกิต รวม 13  หนวยกิต รวม 16  หนวยกิต 
 
4 

BUS62-401  การจัดการกลยุทธ                     4(4-0-8) 
LGT62-431  กลยุทธโซอุปทาน                      4(4-0-8) 
LGT62-XXX เอกเลือก 4                              4(x-x-x) 

LGT62-491 สหกิจศึกษา 1                                8(0-40-0)                                                LGT62-492  สหกิจศึกษา 2                                    8(0-40-0)                             
   

 รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 

หมายเหตุ รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คําอธิบายรายวิชา 
 
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        40 หนวยกิต 
GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental Thai   
  รายวิชาน้ีเปนการสอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาไทย 3 ดาน ไดแก หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย และการใช
ภาษาไทย โดยหลกัภาษาไทยครอบคลุมเน้ือหาไดแก ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู สระ การผันวรรณยุกต พยางค ชนิดของคํา 
การสรางคํา และประโยคชนิดตาง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเน้ือหาไดแก ความรูเบ้ืองตนทางวรรณคดี ความเขาใจวรรณคดีระดับ
กอนอุดมศึกษา และการตีความ สวนการใชภาษาไทยครอบคลุมเน้ือหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การยอความสรุป
ความ การอธิบายความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ การพูดอยางมีศิลปะ การใชสํานวนไทย และคําราชาศัพท     
  This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories of 
Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers natural 
language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of words, word creation and 
genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledge of literatures, the understanding of pre - university 
education literatures and interpretation; Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, 
explanation, judgmental listening, oratory, Thai idiom usage and Royal Register.          
  หมายเหตุ * รายวิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในชวง
กอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและเขาสอบ
รายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารรวมสมัยได 
 
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย  2(1-2-3) 
  Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับกอน: GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
Prerequisite:  GEN64-011 Fundamental Thai  
  รายวิชาน้ีมุงเนนการพัฒนาความเขาใจและทักษะทางภาษาไทยท้ังการรับสารและสงสาร โดยในดานการรับ
สารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและท่ีฟง การวิเคราะหเช่ือมโยงประเด็นยอย ๆ จากเรื่องท่ีฟงและอาน
จนเขาใจและสามารถยกระดับเปนความรูใหม การเสนอขอคิดเห็นหรือใหคุณคาตอเรื่องท่ีอานและฟงไดอยางมีเหตุผลและสอดคลอง
กับคุณคาทางสังคม ในดานการสงสารสามารถพัฒนาทักษะการนําเสนอความคิดผานการพูดและการเขียนไดอยางมีประเด็นสําคัญ
และสวนขยายท่ีชวยใหประเด็นความคิดชัดเจนและเปนระบบ การเขียนหนังสือราชการ การนําขอมูลทางสังคมมาประกอบสรางเปน
ความรูหรือความคิดท่ีใหญข้ึน การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรูทางวิชาการท่ีเปนระบบและนาเช่ือถือ   
  This course aims at developing students' understanding and Thai language skills both in 
receiving and delivering message, able to use the skills to understand the main idea from the texts read and 
listened, critically analyzing the relationships between secondary issues from the texts to arrive at deep 
understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts read and listened with reasons and 
corresponding social norms, able to develop the opinion giving skills through speaking and writing with the 
support of significant issues and supporting details to highlight clear and systematic thinking and official 
correspondence in order to create knowledge or expanded thought, speaking and writing to present a 
systematic and convincing academic knowledge.  
 
 
 
 
 



GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
  Communication Techniques in Contemporary World 
  รายวิชาน้ีมุงเนนการนําเสนองานในสายวิชาชีพ การใชเทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล มีทักษะ เทคนิค 
การใชสื่อ อุปกรณ การสื่อสาร กับ อาชีพตาง ๆ ในสังคมปจจุบัน มีทักษะในการวางตัวและเขาสังคม สามารถแกไขปญหาและทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  The primary focus of this course is on the techniques for effective communication in 
contemporary world. This is done by practicing various communication skills and techniques needed for digital 
communication.  This course will also develop students’  personal outlook by enhancing their skills in 
interacting and socializing, and problem-solving, in order to work with others effectively. 
 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental English  
  ราย วิชา น้ี เป นก ารสอบ วัดความ รู ท างภ าษ า อั งกฤษ สํ าห รับ นั กศึ กษ าให ม ระดั บ ป ริญ ญ าตรี  
มีเน้ือหาครอบคลุมไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพท และรูปแบบภาษาเบ้ืองตนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวันและภาษาท่ีใชใน
หองเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชาน้ีไมผาน ตองเขารับการเรียนเสริมและสอบใหมจนกวาจะไดรับระดับคะแนนผาน 
  This course is a fundamental English test required for all undergraduate students entering 
the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and basic language patterns needed 
for everyday life and classroom settings.  If students fail the final test, they are required to take the course and 
retake the test until they receive the satisfactory (passing) grade.   
  หมายเหตุ * รายวิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและ
เขาสอบรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุมวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได  
  
 
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
  English Communication Skills 
วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
  รายวิชาน้ีมุงเนนการพัฒนาทักษะดานการรับรู (การฟงและการอาน) และทักษะการใชภาษา (การพูดและ
การเขียน) ดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาดานคําศัพทและไวยากรณ และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การฝกสนทนา
และสื่อสารอยางตอเน่ืองไดเปนธรรมชาติดวยกลยุทธทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย รวมท้ังการฝกทักษะการเขียนยอหนาสั้น ๆ หรือ
เรียงความแบบงาย 
  This course aims at developing students' receptive skills ( listening and reading)  and 
productive skills (speaking and writing) through integrated methods. It also develops students' sub-skills such as 
grammar and vocabulary, and encourages independent learning. Additionally, students will be able to hold a 
conversation naturally, using a number of communication strategies.  They will also learn basic writing 
techniques required to write a paragraph. 
 
 
 
 
 
 
 



GEN64-122  ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด          2(2-0-4) 
  English Listening and Speaking 
วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
  รายวิชาน้ีมุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝกการออกเสียงและฝกทักษะการฟง
ผานบทสนทนาและบทพูดตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการพูดผานการอภิปรายกลุม และการบันทึกวีดิทัศนบทพูด และการ
สงเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณเบ้ืองตน  
  This course focuses on the practice of English listening and speaking skills.  It provides 
training in pronunciation and opportunities to improve listening using dialogues and monologues. Additionally, 
there is ample opportunity to improve speaking skills through group discussions and short video recordings. In 
order to strengthen language, it also reinforces basic grammar. 
 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน             2(2-0-4) 
  English Reading and Writing  
วิชาบังคับกอน:   GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:    GEN64-021 Fundamental English  
                     รายวิชาน้ีมุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในระดับมหาวิทยาลัยผานกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ผูเรียนพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปสูบริบทท่ียากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการอานบทความและฝกทักษะงาน
เขียนตาง ๆ โดยผูสอนแนะนําวิธีการและโครงสราง รวมท้ังการคิดวิเคราะหและการตัดสินใจเพ่ือเขียนยอหนาและเรียงความสั้น ๆ 
  This course develops students’ reading and writing skills at university level through a wide 
range of exercises and activities.  In this course, students build on the reading and writing skills they have 
learned in earlier school years to progress toward a more advanced level of literacy. The emphasis is on text-
based, theme-based reading and writing assignments. Lecturers guide students through the reading and writing 
process, which requires critical thinking and decision-making for writing effective paragraphs and essays. 
 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา   4(4-0-8) 
  English Conversation Skills 
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  
Prerequisite:   1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชาน้ีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
ผูเรียนจะสามารถระบุจุดออนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเขาใจภาษาอังกฤษ รวมท้ังฝกฝนการพูดในระดับความยากงายท่ี
แตกตางกันผานสื่อโสตท่ีนําเสนอการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง รายวิชาน้ีมุงเนนการฝกทักษะการพูดเปนหลัก ทักษะการฟง 
การอาน และการเขียนเปนทักษะรอง 
  This course builds students’ competencies in English conversation and pronunciation skills 
in both academic and professional environments.  Students will be able to identify their pronunciation 
challenges, improve their English comprehensibility, and practice speaking through a variety of level-
appropriate tasks and exposures to authentic English audio-video files.  This course focuses primarily on 
speaking skills in which listening, reading, and writing serve as the sub-skills. 
 
 
 



GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 
  English for Presentation 
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  
Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชาน้ีมุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและการเขียน โดย
เนนการฝกใชไวยากรณ และคําศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนองานในสายวิชาของผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเตรียมความพรอมทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการ
นําเสนองาน อีกท้ังเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในทักษะตาง ๆ ใน ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ ใชในการนําเสนองานดวยปากเปลาอยางมี
แบบแผนและประสิทธิภาพ  
  This course aims at developing the four essential English skills - listening, speaking, reading 
and writing - while focusing on essential grammar and terminology specific to the presentation in the field of 
Health Sciences, or Sciences and Technology, or Humanities and Social Sciences. It also equips students with 
the necessary 21st century skills to build an effective structure and delivery of oral presentations. 
 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  English for Academic Communication  
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน  
Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชาน้ีมุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูเรียนจะไดรับการ
ฝกฝนกลยุทธและทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารในสถานการณจริง ผูเรียนจะไดรับการฝกทักษะการสรุปความ วิพากษ และการเขียน
บทความ รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารในบริบทวิชาการและวิชาชีพ 
  This course aims to develop students’ English language knowledge and skills for effective 
academic and professional communication in the field of Health Sciences, or Sciences and Technology, or 
Humanities and Social Sciences. It provides students with various strategies and skills that are relevant to real-
world communication. Thus, not only do students learn to summarize, critique, and write an article, but they 
also learn how to communicate purposely in various academic and professional settings. 
 
CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                                     4(3-2-7) 
  Basic Chinese  
  รายวิชาน้ีเปนการศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาจีน โดยใชระบบสัทอักษรจีน (Pinyin)                           
ฝกการออกเสียงภาษาจีนใหถูกตองชัดเจน ศึกษาลําดับการเขียนอักษรจีนท่ีถูกตอง โดยศึกษาอักษรจนี รูปประโยคพ้ืนฐานและ
ไวยากรณภาษาจีน 
  This course focuses on Pinyin pronunciation through Pinyin Chinese character system and 
practices in Chinese pronunciation with clarity. In addition, this course studies Chinese character writing strokes, 
basic structure and grammar, enhances listening, speaking, reading, writing, practices reading. 
 



CHI64-122  ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน                                    4(3-2-7)                 
                       Chinese for Daily Life 
  รายวิชาน้ีเปนการเรียนคําศัพทเพ่ิมประมาณ 500 คํา ผูเรียนเรียนรูรูปประโยคพ้ืนฐาน  ฝกฝนการสื่อสารกับ
ผูอ่ืน  การแสดงอารมณความรูสึก และการแสดงทาทีฝกฝนการฟงภาษาจีนกลางในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยการใชคําศัพท
และรูปประโยคท่ีไดเรียน  รวมถึงสามารถฟง พูด อาน และเขียนได  
  This course studies about 500 Chinese words and further. The learners study about basic 
sentences and practice listening conversation on daily topics by using the vocabulary and sentences; this 
includes listening, speaking, reading and writing, in order to be fluent in everyday conversation. 
 
CHI64-123    ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   4(3-2-7) 
                       Chinese for Communication 
  รายวิชาน้ีเปนการศึกษาคําศัพทเพ่ิม 600 คํา  ความรูทางไวยากรณ การวิเคราะหแยกสวนประกอบตางๆ 
ของประโยคในภาษาจีน  ศึกษาวิธีพูดและการสื่อสาร โดยออกเสียงและใชนํ้าเสียงอยางถูกตอง รวมถึงการแปลประโยคสําคัญใน
บทเรียนจากภาษาจีนเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาจีน 
  This course studies the 600 new Chinese characters and further.  The learners analyze 
Chinese sentence structure and practice communication to express emotions and the attitude with others. In 
addition, this course helps the student to speak Chinese with accuracy and can translate the selected 
sentences from Chinese to Thai, and Thai to Chinese. 
 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
  Thai Civilization and Global Citizen 
  รายวิชาน้ีศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเปนไทยท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันท่ีกอใหเกิดความศิวิไลซของความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของสังคม รวมท้ังการศึกษาพัฒนาการ
ของสังคมโลกท่ีมุงเนนคุณคาของสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์รีความเปนมนุษยโดยเฉพาะการเคารพความแตกตาง ความหลากหลายทาง
สังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยูรวมกันอยางสันติ  โดยอธิบายใหเห็นถึงการเช่ือมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเปน
พลเมืองโลก 
  This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering dimensions of 
politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics reflect the origins of social identity 
within Thai civilization and concepts of global citizen development. The course focuses on global values such 
as Human Rights, Human Dignity, and Human Equality, including respect for individual differences, social 
diversity, principles of good governance and peaceful coexistence.  Students examine connections between 
Thai civilization and its role in the development of a global citizen. 
 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 2(1-2-3) 
  Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
  รายวิชาน้ีศึกษาปญหาพ้ืนฐานและปญหาท่ัวไปของสังคมมนุษยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีดํารงอยู ความรู คานิยม 
เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือใหเขาใจความสําคัญของปรัชญาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ในสวนของจริยศาสตรจะมุงเนนศึกษาใน
ฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของปรัชญาทางศีลธรรมท่ีใหความสําคัญกับการรับรองความถูกและความผิดของการกระทํา และการศึกษา
กรอบความคิดของจริยศาสตรเชิงปทัสถาน รวมท้ังการศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหจากความจรงิเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือนําไปสู
การใชดุลยพินิจในการตัดสนิใจท้ังน้ีโดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะหโดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ 
  This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems related to 
human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. Students gain a more in-
depth understanding of the importance of philosophy in human life. Students learn the importance of moral 



philosophy and the conceptual framework of ethics. Principles and processes of objective truth and reason-
based decision making, bias-free analysis, and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย   2(1-2-3) 
  Knowledge Inquiry and Research Methods 
  รายวิชาน้ีศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคนควา ท้ัง
ความรูจากการฟง การอาน การถกเถียง การสังเกตการณ การคิดและการวิจัย ท้ังน้ีโดยมุงเนนการแสวงหาความรูเชิงประจักษ ยึด
หลักความสมเหตุสมผล ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมท้ังการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพ
ในการคนควาเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้งโจทยการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประเมินคาดวยหลักสถิติ
เบ้ืองตน ความสามารถในการเขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการคนพบอยางเปนระบบและมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง 
  This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. Students develop 
the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, thinking and conducting research 
studies through evidence-based investigations, systematic analysis, and principles of reasoning.  Research 
methodology is actively used during the course to develop skills required for academic research. Skills covered 
include research questioning, data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an 
adequately referenced report. 
 
GEN64-142 การอนรัุกษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 2(1-2-3) 
  Environmental Conservation and Global Warming 
  รายวิชาน้ีศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกใหมีความยั่งยืน และเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหคํานึงถึงการใชพลังงาน การใชนํ้า การจัดการของเสียและการคมนาคมขนสงท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกรอน และบทบาทขององคการระหวางประเทศและการเมือง
ระหวางประเทศในการแกไขปญหาโลกรอน 
  This course provides a conceptual framework, principles, processes and rationales for 
sustainable environmental conservation and quality living.  Students study activities for environmental 
protection through the use of environmentally friendly processes in energy and water consumption, waste 
management, and transportation management. Topics include the examination of global warming's causes and 
effects and the roles of international organizations and politics in solving global warming problems.  
 
 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3)* 
  Sports Recreation and Exercise for Health 
  รายวิชาน้ีศึกษาแนวทางในการการพัฒนาสุขภาพ ดวยการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การปองกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  การเลือกออกกําลังกายดวยกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการท่ีคัดสรร 
  This course examines approaches in improving students’  health through sports and 
exercising, physical fitness enhancement, prevention and treatment of sports injuries, healthy nutrition, various 
exercises in selected sports, and recreational activities 
  หมายเหตุ * รายวิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองเรียน GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผลการศึกษาเปนระบบ S/U 
 
 
 
 



GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
  International Sports 
  รายวิชาน้ีศึกษาประวัติ ความมุงหมายและคุณคาของกีฬาสากล  ทักษะพ้ืนฐาน กฎ กติกา รูปแบบและ
ยุทธวิธีการเลนกีฬาและการแขงขันกีฬาสากลท่ีเหมาะสม  การประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา แนวทางการเลือกเลน
กีฬาสากลในชีวิตประจําวัน เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล ฟุตซอล วายนํ้า แบดมินตัน เทนนิส และ กอลฟ เปนตน  
  This course examines history, purpose and benefits of international sports.  It introduces 
knowledge in basic skills, rules, form and tactics of sports, and appropriate international sporting events. The 
course also focuses on the application of principles in sports science and guidelines for choosing international 
sports in daily life, such as basketball, volleyball, futsal, swimming, badminton, tennis and golf. 
 
GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
  Innovation and Entrepreneurship 
  รายวิชาน้ีศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการดําเนินธุรกิจใหมท่ี
เปนผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจ เก่ียวกับการนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคา
ใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ หรือการชวยใหธุรกิจท่ีมีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได 
ดวยการใชความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ท่ีเปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานใหสําเร็จ 
  This course enables the students to launch a business startup for innovative products and 
services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and understanding of creative ideas for 
new products and processes to succeed in a business venture.  Necessary business management, marketing, 
financial, operation and supply chain techniques that ensure business growth form the core of discussion and 
review materials. 
 
ECN64-161  ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล          3(3-0-6) 
  Life and Economy in the Digital Era  

รายวิชาน้ีอธิบายแนวคิดของระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผลกระทบ
ของเศรษฐกิจดิจิทัลตอการดําเนินชีวิต พฤติกรรม การประกอบธุรกิจและสังคม เนนผลกระทบของอินเทอรเน็ต การสื่อสารผานมือ
ถือ เศรษฐกิจการแบงปน โซเชียลมีเดีย และสกุลเงินดิจิทัลตอการใชชีวิตและธุรกิจ 

This course explains the concept of the digital economy, the transition to a digital 
economy, and the impact of the digital economy on lifestyle, behavior, business, and society. It focuses on the 
influences of the internet, mobile communication, sharing economy, social media, and digital currency on our 
life and business. 
 
 
ECN64-162  การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม          3(3-0-6) 
  Business and New Normal  

รายวิชาน้ีมุงอธิบายใหนักศึกษาเขาใจบริบททางธุรกิจกับสภาพแวดลอมในยุควิถีใหม หลักการประกอบธุรกิจ
สมัยใหม ความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจในวิถีใหม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเอกชน และกรณีศึกษา
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจในชีวิตวิถีใหม 

This course aims to explain the business context and environment in the new era.  The 
topics cover the principles of business management in the new era, the risk, and the adjustment of the 
businesses. It also includes ethics and social responsibilities of private businesses and the case studies about 
doing business in a new way of life.  
 
 
 



ECN64-163  เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน           3(3-0-6) 
 Sustainable Development Goals  
รายวิชาน้ีมุงอธิบายใหนักศึกษาเขาใจความหมายองคประกอบและกรณีศึกษาของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ท้ัง 17 เปาหมาย รวมถึงสรางความเขาใจเก่ียวกับความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 

This course aims to explain to the students the meaning, components, and case studies of 
the 17 Sustainable Development Goals.  It also provides students with an understanding of the connection 
between the 20-year National Strategy, the National Economic and Social Development Plan, and the World 
Sustainable Development Goals. 
 
ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 

 Information Technology in Digital Era 

 รายวิชาน้ีศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ ในดานการแพทย ดานการศึกษา ดาน

การเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบันเทิง ดานการทหาร ดานการเงิน รวมถึงความเปนอยูในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหมท่ี

เปลี่ยนแปลงโลกท่ีจะมาทดแทนหรือชวยในการทํางานของมนุษย เชน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทางการเงิน 

เงินตราดิจิทัล การพิมพ 3 มิติ เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม เทคโนโลยีหุนยนต การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

และยานยนตอัจฉริยะ 

  This course deals with the advancement and future trends of information technology, 
including the roles of information technology in the digital era, such as medicine, education, agriculture, 
industry, entertainment, military, finance and lifestyle. It incorporates study of direct and disruptive impact of 
information technology in the workplace along with its avenues that include Internet of Things ( IoT) , 
Blockchain, Fintech, digital currency, 3D printing, virtual reality, augmented reality, robotics, big data analytics, 
and intelligent vehicles. 
 หมายเหตุ * รายวิชาน้ีไมนับหนวยกิต นักศึกษาสามารถสอบ Placement Test ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากสอบไมผานใหเรียนรายวิชาน้ีผานระบบออนไลนใหผานตามเกณฑ ผลการศึกษาเปนระบบ 

S/U  

 
ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 2(0-4-2) 
  Document Management Using Word Processing 
                 รายวิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาดังน้ี การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือการสรางไฟล การกําหนดรูปแบบ
ตัวอักษรและการจัดวางตําแหนงขอความ การออกแบบและปรับแตงหนากระดาษ การทํางานกับรูปภาพ การทํางานควบคุมและ
ออกแบบวัตถุ การใสสัญลักษณและสมการ การใสไฮเปอรลิงก การออกแบบและปรับแตงตาราง การสะกดคําและตรวจคําคลาย 
การตรวจทานเอกสาร การพิมพเอกสาร การปองกันเอกสาร การทํางานเอกสารเชิงวิชาการ การทําจดหมายเวียน และการจัดทํา
เอกสารดวยเครื่องมือออนไลน 
 This course includes the following topics in using the word processing software for:  file 
creation, text formatting and layout, page layout customization, picture styling, object control and design, 
symbols and equations, hyperlinking, table design and customization, spelling check and thesaurus, file review, 
printing setup, document protection, working with academic documents, mail merging, and online documents 
management. 
 
 
 
 



ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 2(0-4-2) 
  Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis 
  รายวิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาดังน้ี การใชโปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส การสรางและจัดการแผนงานและ
สมดุงาน การจัดการเซลลและชวง การจัดการตาราง การกรองขอมูล การประยุกตใชงานสูตรและฟงกชัน การสรางแผนภูมิและวัตถุ 
การจัดการและแชรสมดุงาน การใชรูปแบบและโครงรางท่ีกําหนดเอง การสรางสูตรข้ันสูง การสรางแผนภูมิข้ันสูงและตารางไขว และ
การจัดทําตารางคํานวณดวยเครื่องมือออนไลน 
       This course includes the following topics in using spreadsheets program:  creating and 
managing worksheets and workbooks, managing cells and ranges, managing tables, data filtering, applying 
formulas and functions, creating charts and objects, managing and sharing workbooks, applying custom formats 
and layouts, creating advanced formulas, creating advanced charts and pivot tables, and online spreadsheets 
management. 
 
ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมปีระสิทธิภาพ 2(0-4-2) 
  Effective Presentation Design 
  รายวิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาดังน้ี การแนะนําซอฟตแวรสําหรับสรางงานนําเสนอ ข้ันตอนและเทคนิคการ
ออกแบบงานนําเสนอ การสรางงานนําเสนอ การจัดรูปแบบขอมูล การเช่ือมโยงงานนําเสนอกับขอมูลภายนอก การกําหนดเอฟเฟกส
ใหกับงานนําเสนอ การกําหนดภาพเคลื่อนไหว การจัดเตรียมการนําเสนองาน การนําเสนองาน บันทึกการนําเสนอสไลดดวยคํา
บรรยายและการกําหนดเวลาสไลด การสั่งพิมพงานนําเสนอ การสรางเอกสารประกอบการบรรยาย การแปลงไฟลงานนําเสนอ การ
สรางแมแบบงานนําเสนอ และการออกแบบอินโฟกราฟกสําหรับงานนําเสนอ 
 This course includes the following topics: Introduction to presentation software, phases and 
techniques for presentation design, creating presentations, formatting data, linking with external data, setting 
effects to presentation, setting transition to presentation, preparing to present, presenting, record a slide show 
with narration and slide timings, printing, producing handouts, transforming presentations, presentation 
templates’ creation, and infographic slide design. 
 
ITD64-175  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  Artificial Intelligence and Data Analytics for Business  

รายวิชาน้ีเก่ียวของกับการนําปญญาประดิษฐไปประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ โดยเน้ือหาใน
รายวิชาประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี คือ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล คําสําคัญเก่ียวกับ
ปญญาประดิษฐ วิธีการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ กระบวนการในการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ การนําปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมลูไปใชในการคาดการณ
อนาคตสําหรับธุรกิจ 

This course deals with applying Artificial Intelligence (AI)  to data analysis for business.  The 
content of the course consists of the following topics: Introduction to AI and data analytics, AI terms, Machine 
Learning (ML) methods, and the process of applying AI and data analytics in business. It also includes applying 
AI and data analytics in forecasting the future in the aspect of business. 

 
IMI64-171  ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ      3 (3-0-6) 
  Artificial Intelligence and Data Analytics for Health  

รายวิชาน้ีเก่ียวของกับการนําปญญาประดิษฐไปประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ โดยเน้ือหาใน
รายวิชาประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี คือ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล คําสําคัญเก่ียวกับ
ปญญาประดิษฐ วิธีการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ กระบวนการในการ
ประยุกตใชปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสขุภาพ การนําปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลไปใชในการคาดการณ
อนาคตเพ่ือสุขภาพ 

 



This course deals with applying Artificial Intelligence (AI) to data analysis for health. The content 
of the course consists of the following topics: Introduction to AI and data analytics, AI terms, Machine Learning 
(ML) methods, and the process of applying AI and data analytics for health. It also includes applying AI and 
data analytics in forecasting the future in the aspect for health. 

 
COE64-171  ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดานวิทยาศาสตร     3(2-2-5) 
 และเทคโนโลยี  
        Artificial Intelligence for Living and Working in Sciences  

and Technologies  
นักศึกษาเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน ประเภท และกลไกของปญญาประดิษฐ นักศึกษารูจักแอพพิเคชันและรูจัก

ประสิทธิภาพของปญญาประดิษฐในการดํารงชีวิตและการทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักศึกษามีทักษะการใชงาน
เครื่องมือทางปญญาประดิษฐอยางงายและสามารถประยุกตใชปญญาประดิษฐในการทํางานผานกรณีศึกษาได 

The course focuses on understanding the basic concept, types, and mechanisms of Artificial 
Intelligence.Furthermore, the course will have the students gain knowledge on the effectiveness of Artificial 
Intelligence and its application in living and working in the area of Sciences and Technologies. The course also 
includes practical application of artificial intelligence in their work through case studies. 
 
COE64-172  ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดานมนุษยศาสตร     3(2-2-5) 
   และสังคมศาสตร  
        Artificial Intelligence for Living and Working in Humanities and Social Sciences 

   นักศึกษาเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน ประเภท และกลไกของปญญาประดิษฐ นักศึกษารูจักแอพพิเคชันและรูจัก

ประสิทธิภาพของปญญาประดิษฐในการดํารงชีวิตและการทํางานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษามีทักษะการใชงาน

เครื่องมือทางปญญาประดิษฐอยางงายและสามารถประยุกตใชปญญาประดิษฐในการทํางานผานกรณีศึกษาได 

   The course focuses on understanding the basic concept, types, and mechanisms of Artificial 
Intelligence. Furthermore, the course will have the students gain knowledge on the effectiveness of Artificial 
Intelligence and its application in living and working in the area of Humanities and Social Sciences. The course 
also includes practical application of artificial intelligence in their work through case studies. 

 
มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีดี 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1.1.1แสดงออกถึงความมีวินัยซื่อสัตยสุจริตตรงตอเวลาและสํานึกสาธารณะ 
 1.1.2ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีความเปนมนุษยความเปนพลเมืองท้ังของตนเองและผูอ่ืน 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.1 บรรยาย 
1.2.2 ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
1.2.3 อภิปรายประกอบสื่อ 
1.2.4 อภิปรายกลุมยอย 
1.2.5 การเรียนรูผานโครงงาน 
1.2.6 กิจกรรมกลุม (Group Activity) 
1.2.7 การจัดการความรู (Knowledge Management) 
1.2.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 
1.2.9 สุนทรียสนทนา (Dialogue) 



1.2.10 การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-based Learning 
1.2.11 ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
1.2.12 การเขาเรียน การตรงตอเวลาในการสงงาน 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.1พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงตอเวลา 
1.3.2 การมีสวนรวมในช้ันเรียนและกิจกรรม 
1.3.3 การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 
1.3.4 การนําเสนอโครงงาน 
1.3.5 ประเมินจากผลงานสรางสรรครวมกันของนักศึกษา 
1.3.6 ประเมนิจากการมีสวนรวมในการเรียนรูและการทํางาน 
1.3.7 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะทอนคิด (Reflection) ผานการบันทึกการเรียนรู 

(Journal Reflection) 
1.3.8 ดูพฤติกรรมในการเขาเรียนความรับผิดชอบท้ังงานเดียวและงานกลุม 

 
2. ดานความรู  
 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคม 
 2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  2.1.1สามารถอธิบายหลักการสื่อสารดวยภาษาพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนพลเมืองแนวคิดเชิงปรัชญา
และการคิดเชิงวิพากษการเลนกีฬาและการสงเสริมสุขภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการประกอบธุรกิจเบ้ืองตนได 
  2.1.2สามารถอธิบายความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการแสวงหาความรูและการวิจัยข้ัน
พ้ืนฐานได 

 2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู 
2.2.1 บรรยาย 
2.2.2 ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
2.2.3 อภิปรายประกอบสื่อ 
2.2.4 อภิปรายกลุมยอย 
2.2.5 วิทยากรพิเศษ 
2.2.6 นิทรรศการทางศิลปะแขนงตาง ๆ  
2.2.7 การใชสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลาก 
2.2.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.2.9 การอภิปรายกลุม 
2.2.10 การทํางานในช้ันเรียน 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

2.3.1 การสอบปรนัยและอัตนัย 

2.3.2 การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 

2.3.3 การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

2.3.4 ประเมินผลเน้ือหา การสอบอัตนัยและปรนัย 

2.3.5 การประเมินผลงานและการสรางสรรคผลงาน 

2.3.6 ประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 

2.3.7 การนําเสนองาน 

2.3.8 การมีสวนรวมในช้ันเรียน และกิจกรรม 

2.3.9 การโตตอบ ถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 



3. ดานทักษะทางปญญา 

 สามารถคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 

 3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  3.1.1 สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐานได 

  3.1.2 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบองครวม มีเหตุผล ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.2.1 บรรยาย 
3.2.2 ยกตัวอยางการศึกษา 
3.2.3 อภิปรายรายกลุมยอย 
3.2.4 กิจกรรมกลุม (Group Activity) 
3.2.5 วิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) 
3.2.6 การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรคงานรวมกัน 
3.2.7 อภิปรายประกอบสื่อ 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
3.3.1 การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
3.3.2 การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
3.3.3 การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
3.3.4 การประเมินผลงานและสรางสรรคผลงาน 
3.3.5 การประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
3.3.6 การนําเสนองาน (Presentation) 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 4.1.1สามารถกําหนดเปาหมายวางแผนและรับผิดชอบในการทํางานการแสวงหาความรูการพัฒนาตนเองและ

กระบวนการบริหารจัดการไดอยางตอเน่ือง 
 4.1.2สามารถปรับตัวในทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยอาศัยความเขาใจถึงพัฒนาการทางสังคมแนวคิดดานปรัชญา

และลักษณะทางพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
 4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.2.1อภิปรายกลุม 
 4.2.2ทํารายงานกลุม 

 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.3.1 การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 4.3.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 

 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถสื่อสาร  ใชสถิติ/คณิตศาสตรเพ่ือทําความเขาใจขอมูล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 5.1.1สามารถสื่อสารภาษาไทยในการประกอบอาชีพได 

 5.1.2สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามในสถานการณท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพได 

 5.1.3สามารถเลือกใชเทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันได 
 5.1.4สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงานอิเล็กทรอนิกสการติดตอสื่อสารการสืบคนขอมูล

และการนําเสนอไดอยางเหมาะสมและรูเทาทัน 



 
  5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2.1 เรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) โดยกําหนดแหลงคนควาในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.2 นําเสนอผลงานผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2.3 การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-based Learning ในการสรางสรรคงานรวมกัน 
5.2.4 การมอบหมายการทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว 
5.2.5 การแนะนําแหลงขอมูลเบ้ืองตน 
5.2.6 การสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 
 

  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.3.1ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 
5.3.2 ประเมินจากการสังเกตในการนําเสนองาน 
5.3.3 ประเมินความสามารถจากการใชสื่อในการนําเสนอ 
5.3.4 การประเมินรายงาน/ช้ินงาน 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลขการสือ่สาร 
การรูสารสนเทศและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทีต่องพฒันา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
1. กลุมวิชาภาษาไทย 
GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน*             
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรวมสมัย             
GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย             
2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
2.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศหลกั             
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*             
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ             
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด             
2.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลอืก 
2.2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน             
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา             
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ             
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ             
2.2.2 กลุมวิชาภาษาจีน 
CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน             
CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน             
CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร             
3. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก             
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ             
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย             
GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน             
5. กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ*             
GEN64-152 กีฬาสากล             



รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหตัวเลขการสือ่สาร 
การรูสารสนเทศและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศทีต่องพฒันา 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 
6. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ             
ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล             
ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม             
ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน             
7. กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล*             
7.1 กลุมวิชาสํานักงานอเิล็กทรอนิกส 
ITD64-172 การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา             
ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการวิเคราะหขอมูล             
ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ             
7.2 กลุมวิชาปญญาประดิษฐ 
ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ 

            

IMI64-171 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ 
            

COE64-171 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             



ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  กับ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (เดมิ) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ฉบบัปรบัปรุง 
กลุมวิชาภาษา 19 หนวยกิต กลุมวิชาภาษาไทย 4 หนวยกิต 
GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 3(2-2-5) GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 2(1-2-3) 

 
GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 16 หนวยกิต 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) 
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพือ่การนาํเสนอ 3(3-0-6) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 
CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 4(3-2-7)  

 
CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 4(3-2-7) 

  CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4(3-2-7) 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 หนวยกิต 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิดแบบวพิากษ 3(3-0-6) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 2(1-2-3) 
กลุมวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 หนวยกิต 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวจิยั 3(2-2-5) GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5)  GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 2(1-2-3) 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)*  
กลุมวิชาสหศาสตร 9 หนวยกิต กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 3 หนวย 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) ECN64-161ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล3(3-0-6) 
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) ECN64-162การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม3(3-0-6) 
GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6) 

 
กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต 

 GEN64-151กีฬา นันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)* 
 GEN64-152กีฬาสากล2(1-2-3) 
 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 หนวยกิต 
 ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 
 ITD64-172การจัดการเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา2(0-4-2) 

 
ITD64-173การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการวิเคราะหขอมูล
2(0-4-2) 

 ITD64-174 การออกแบบงานนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 2(0-4-2) 
 ITD64-175ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลในงานธุรกิจ3(3-0-6) 
 IMI64-171ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพ3(3-0-6) 

 
COE64-171ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 
COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางานดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(2-2-5) 

รวม 40 หนวยกิต รวม 40 หนวยกิต 

หมายเหตุ * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 



6.โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิตระบบทวิภาค) 
โครงสรางเดิม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 
โครงสรางใหม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 40 40 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 109 109 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 8 8 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 157 157 

หมายเหตุ : 1 หนวยกิตในระบบทวิภาคเทากับ 1.25 หนวยกิตในระบบไตรภาค  
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