
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  
(ฉบับแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
..................................................... 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2564
2. สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ได้อนุมัติการปรับปรงุแก้ไขครั้งนี้แลว้ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 

9 ตุลาคม 2564

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษา หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการ
ประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้น
ไป

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
1.ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564) ให้สอดคล้องตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 เป็นรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.  
2564 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 

ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน (2 หน่วยกิต)*
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 16 

ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (2 หน่วยกิต)*
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
5. กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ 2 

ไม่นับรวมรายวิชา GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (2 หน่วยกิต)*
6. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 3 
7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 

ไม่นับรวมรายวิชา ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล (2 หน่วยกิต)*
รวม 40 

หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

สมอ. 08 

เอกสารแนบ 5



รายวิชากลุ่มต่าง ๆ 
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย จ านวน 4 หน่วยกิต 

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

  หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
เงื่อนไขการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาภาษาไทย  
นักศึกษาต้องสอบผ่าน GEN64-011 จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 ได ้

 
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จ านวน 16 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหลัก จ านวน 4 หน่วยกิต 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด 2(2-0-4) 
 English Listening and Speaking 

 
 

2.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน 2(2-0-4) 
 English Reading and Writing  
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
 English Conversation Skills  
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ           3(3-0-6) 
 English for Presentation  
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ           3(3-0-6) 
 English for Academic Communication 

 
 

2.2.2 กลุ่มวิชาภาษาจีน 
 CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4(3-2-7) 
 Basic Chinese  
CHI64-122 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 Chinese for Daily Life  
CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4(3-2-7) 
 Chinese for Communication  

หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 



เงื่อนไขการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
1) นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ Walailak University Test of English Proficiency (WUTEP) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าตามตารางในหัวข้อที่ 16 จึงจะได้รับการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา GEN64-021 และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP ต่ ากว่า 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าตาม
ตารางในหัวข้อที่ 16 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-021 และต้องสอบรายวิชานี้ให้ผ่าน จึง
จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ 

2) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านทั้งรายวิชา GEN64-121 และ GEN64-122 ซึ่งเป็น
รายวิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศหลัก 

3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือในกลุ่มภาษาต่างประเทศได้ 1 ใน 2 กลุ่มวิชา ดังนี้  
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ เหลือ คือ             

GEN64-123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 
กลุ่มวิชาภาษาจีน : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ 

CHI64-121, CHI64-122 และ CHI64-123 
หมายเหตุ:  

1) ในกรณีนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนต้องลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเลือกเท่านั้น 

2) ในกรณีนักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
สามารถด าเนินการได้ โดยรายวิชาที่เรียนมาแล้วในกลุ่มวิชาที่เลือกเดิมจะถูกปรับเป็นรายวิชาเลือกเสรีและ
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามเงื่อนไขของกลุ่มวิชาที่เลือกใหม่ ตัวอย่างเช่น 

นาย ก เลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และได้เรียนรายวิชา GEN64-123 ไปแล้ว และมีความประสงค์
จะเปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นภาษาจีน นาย ก จะต้องเรียนรายวิชาของกลุ่มวิชาภาษาจีนจนครบ คือ CHI64-121, 
CHI64-122, CHI64-123 โดยรายวิชา GEN64-123 จะถูกปรับเป็นรายวิชาเลือกเสรี หรือ  

นาย ก เลือกกลุ่มวิชาภาษาจีน และได้เรียนรายวิชา CHI64-121 ไปแล้ว และมีความประสงค์จะ
เปลี่ยนกลุ่มวิชาเป็นภาษาอังกฤษ นาย ก จะต้องเรียนรายวิชาของกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจนครบ คือ                
GEN64-123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 โดยรายวิชา CHI64-121 จะถูกปรับเป็นรายวิชา
เลือกเสรี  

เงื่อนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อปรับเป็นเกรด 
1) นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 497 คะแนน, IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน, WUTEP มากกว่าหรือเท่ากับ 
73.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าตามตารางในหัวข้อที่ 16 ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา 
GEN64-121, GEN64-122 และ GEN64-123 และได้รับผลการเรียนเป็นเกรด A ในรายวิชาดังกล่าว   

2) นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) 
ระหว่าง 453 - 496 คะแนน, IELTS เท่ากับ 5.5 คะแนน, WUTEP ระหว่าง 63.5 - 73 คะแนน หรือ
แบบทดสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าตามตารางในหัวข้อที่ 16  ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา GEN64-121 และ 
GEN64-122 และได้รับผลการเรียนเป็นเกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

3) นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) 
ระหว่าง 417 - 450 คะแนน , IELTS เท่ากับ 5 คะแนน , WUTEP ระหว่าง 59 - 63 คะแนน หรือ



แบบทดสอบอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าตามตารางในหัวข้อที่ 16  ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชา GEN64-121 และ
ได้รับผลการเรียนเป็นเกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

4) นักศึกษาต่างชาติที่มีสัญชาติของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกสามารถขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา GEN64-121, GEN64-122 และ GEN64-123 โดยไม่ต้องแสดงใบประกาศนียบัตร
รับรองผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และให้ได้รับผลการเรียนเป็นเกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

5) ในการขอเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเป็นเกรด ผลคะแนนสอบจะต้องมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลในประกาศนียบัตร 

 
เงื่อนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพื่อปรับเป็นเกรด 
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน 

(HSK) และมีผลคะแนนสอบตามช่วงคะแนนดังแสดงในตารางที่ 2 ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาดังกล่าวและมีผล
การเรียนเป็นเกรด ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพื่อปรับเป็นเกรด 

รายวิชา ระดับ HSK ระดับคะแนน เกรด 

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

CHI64-122 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 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) นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ HSK ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่สามารถน าผลการสอบมาขอปรับเป็นเกรดได้ และ
จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) การเทียบผลคะแนนสอบ HSK เพื่อปรับเป็นเกรดในรายวิชาภาษาจีน ผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับ
จากวันที่ประกาศผลในประกาศนียบัตร เว้นแต่กรณีมีการสอบ HSK 2 – 4 อย่างต่อเนื่อง จึงจะนับผลการสอบ HSK 2, HSK 3 
และ HSK 4 มาเทียบในรายวิชา CHI64-121, CHI64-122 และ CHI64-123 ได้ ท้ังนี้เพื่อให้เห็นถึงลักษณะความต่อเนื่องของ
การเรียน และเป็นไปตามการควบคุมคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

3) การเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีน ก าหนดให้รายวิชา CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน, รายวิชา CHI64-
122 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน และรายวิชา CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เทียบได้กับรายวิชา CHI62-101 
ภาษาจีน 1, รายวิชา CHI62-102 ภาษาจีน 2 และรายวิชา CHI62-103 ภาษาจีน 3 ตามล าดับ 

 

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 หน่วยกิต 
GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 2(1-2-3) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  

   



4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 หน่วยกิต 
GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 2(1-2-3) 
 Environmental Conservation and Global Warming  

   
5. กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ จ านวน 2 หน่วยกิต 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3)* 
 Sports  Recreation and Exercise for Health  
GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
 International Sports  

 หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 

เงื่อนไขการเรียนรายวิชากลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา GEN64-151 

 
6. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จ านวน 3 หน่วยกิต  

GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovation and Entrepreneurship  
ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 Life and Economy in the Digital Era  
ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม่ 3(3-0-6) 
 Business and New Normal  
ECN64-163 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Sustainable Development Goals 

 
 

เงื่อนไขการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุ่มนี ้
 

7. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 7 หน่วยกิต 
 ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 
 Information Technology in Digital Era  

  7.1 กลุ่มวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 หน่วยกิต 
ITD64-172 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลค า 2(0-4-2) 
 Document Management Using Word Processing  
ITD64-173 การใช้งานตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 2(0-4-2) 
 Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis  
ITD64-174 การออกแบบงานน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 2(0-4-2) 
 Effective Presentation Design  

   
 



  7.2 กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
ITD64-175 ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence and Data Analytics for Business  
IMI64-171 ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence and Data Analytics for Health  
COE64-171 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างานด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence for Living and Working in  
Sciences and Technologies 

 

COE64-172 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 Artificial Intelligence for Living and Working in  
Humanities and Social Sciences 

 

หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 

เงื่อนไขการเรียนรายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา ITD64-171 
2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 รายวิชาในกลุ่มวิชาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์ 
 
เงื่อนไขการเทียบคะแนนสอบวัดความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมส านักงานอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อปรับเป็นเกรด 
นักศึกษาสามารถขอสอบวัดความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อน

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ITD64-172, ITD64-173 และ ITD64-174 เพ่ือขอยกเว้นการเรียนและปรับเป็น
เกรดได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) นักศึกษามีคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน สามารถขอยกเว้นการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าว และได้รับผลการเรียนเป็นเกรด A  

2) นักศึกษามีคะแนนสอบ 75  – 79.99 คะแนน สามารถขอยกเว้นการเรียนในรายวิชาดังกล่าว และ
ได้รับผลการเรียนเป็นเกรด B+ 

3) นักศึกษามีคะแนนสอบ 70  – 74.99 คะแนน สามารถขอยกเว้นการเรียนในรายวิชาดังกล่าว และ
ได้รับผลการเรียนเป็นเกรด B 

4) นักศึกษามีคะแนนสอบน้อยกว่า 70 คะแนน ไม่สามารถขอปรับคะแนนเป็นเกรดได้ และจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนตามปกติ   

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการศึกษา (เดิม) 

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (รวม 161 หน่วยกิต) 
ปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 
GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน  2(2-0-4)* GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและ

การพูด  
2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่าน

และการเขียน 
2(2-0-4) 
 

  
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  2(2-0-4)* GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก  3(3-0-6) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวธิีคดิ

แบบวิพากษ์  
3(3-0-6) 

 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารรว่ม

สมัย  
3(2-2-5) GEN64-141 การแสวงหาความรู้และ

ระเบียบวิธีวจิัย  
3(2-2-5) GEN64-142 การอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้มและ

สภาวะโลกรอ้น  
3(2-2-5) 

 GEN64-121 ทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) GEN64-153 กีฬาและการออกก าลังกาย 2 2(1-2-3) GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 

 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปัญญาประดิษฐ ์
3(3-0-6)* PCA63-111 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและ

ทักษะการประกอบอาหาร 
4(3-2-7) PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและ 

สุขาภิบาลอาหาร 
4(4-0-8) 

 GEN64-152 กีฬาและการออกก าลังกาย 1 2(1-2-3)     

 
GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคม

ร่วมสมัย 
2(2-0-4)     

 
PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจ

อาหาร 
4(4-0-8)     

 
13 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต  15 หน่วยกิต 

2 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สนทนา  
4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารเชิง

วิชาการ  
3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  3(3-0-6) 

 
ACT62-100 การบัญชเีบ้ืองตน้ 4(3-2-7) ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 4(4-0-8) PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการ

ประกอบอาหาร 
4(3-2-7) 

 
PCA63-211 อาหารนานาชาต ิ 4(2-4-6) PCA63-201 พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยา

บริการในอุตสาหกรรมบรกิาร 
4(4-0-8) PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่และเพ

สตรี ้
4(2-4-6) 

 
PCA63-390 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) PCA63-202 หลักการตลาดอุตสาหกรรม

บริการและธรุกิจอาหาร 
4(4-0-8) PCA63-215 โภชนาการส าหรับการประกอบ

อาหาร  
4(4-0-8) 

   PCA63-212 อาหารไทยดั้งเดมิ 4(2-4-6) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 1 4(2-4-6) 

 
    Work Integrated Learning 

 *** Operation Skills 1 *** 
 

 
13  หน่วยกิต  19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

3 
PCA63-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) PCA63-301 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-311 การจดัการครัวและภัตตาคาร 4(3-2-7) 

 
  PCA63-302 การจดัการเชิงกลยุทธ์ใน

อุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 3 4(2-4-6) 

   PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 2 4(2-4-6) PCA63-XXX  วิชาเฉพาะเลือก 4 4(2-4-6) 

 *** Operation Skills 2 ***  วิชาเลือกเสรี 1  4(x-x-x) วิชาเลือกเสรี 2  4(x-x-x) 

 
8 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

4 
PCA63-401 การวจิัยศิลปะการประกอบ

อาหาร 
4(3-2-7) PCA63-491 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) PCA63-492 สหกิจศึกษา 3 8(0-40-0) 

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 5 4(2-4-6)     

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 6 4(2-4-6) *** Supervisory Skills ***  *** Supervisory Skills ***  

  12 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต  8 หน่วยกิต 
หมายเหตุ รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 



แผนการศึกษา (ใหม่) 
หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ [ฉบับแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2]  

(รวม 161 หน่วยกิต) 
(1) แบบเลือกเรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเลือก กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 

ปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 
GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน  2(2-0-4)* GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารร่วมสมัย 

 
2(2-0-4) 
 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและ
การเขียน  

2(2-0-4) 
 

 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2(2-0-4)* GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด 2(2-0-4) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิด

แบบวิพากษ์  
2(1-2-3) 

  
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  2(1-2-3) GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก  2(1-2-3) GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

สภาวะโลกร้อน  
2(1-2-3) 

 
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธี

วิจัย  
2(1-2-3) GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 

 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการ และการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2(1-2-3)* ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคติจิทัล  2(2-0-4)* ITD64-175 ปัญญาประดิษฐ์และการ

วิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจ 
3(3-0-6) 

 
GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) ITD64-172 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม

ประมวลผลค า 
2(2-0-4) PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและ 

สุขาภิบาลอาหาร 
4(4-0-8) 

 
ITD64-173 การใช้งานตารางค านวณ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2(2-0-4) PCA63-111 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและทักษะการ
ประกอบอาหาร 

4(3-2-7)   

 
PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจ

อาหาร 
4(4-0-8)     

 
13 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต  15 หน่วยกิต 

2 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ

สนทนา 
4(4-0-8) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 

 
3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการ 
3(3-0-6) 

 
ACT62-100 การบัญชีเบื้องต้น 4(3-2-7) ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 4(4-0-8) PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการ

ประกอบอาหาร 
4(3-2-7) 

 
PCA63-211 อาหารนานาชาติ 4(2-4-6) PCA63-201 พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาบริการ

ในอุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่และเพสต

รี้ 
4(2-4-6) 

 
PCA63-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) PCA63-202 หลักการตลาดอุตสาหกรรมบริการและ

ธุรกิจอาหาร 
4(4-0-8) PCA63-215 โภชนาการส าหรับการประกอบ

อาหาร  
4(4-0-8) 

   PCA63-212 อาหารไทยด้ังเดิม 4(2-4-6) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 1 4(2-4-6) 

     Work Integrated Learning * Operation Skills 1 * 

 
13  หน่วยกิต  19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 

3 
PCA63-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) PCA63-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-311 การจัดการครัวและภัตตาคาร 4(3-2-7) 

 
  PCA63-302 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม

บริการ 
4(4-0-8) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 3 4(2-4-6) 

   PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 2 4(2-4-6) PCA63-XXX  วิชาเฉพาะเลือก 4 4(2-4-6) 

 *** Operation Skills 2 ***  วิชาเลือกเสรี 1  4(x-x-x) วิชาเลือกเสรี 2  4(x-x-x) 

 
8 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

4 PCA63-401 การวิจัยศิลปะการประกอบอาหาร 4(3-2-7) PCA63-491 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) PCA63-492 สหกิจศึกษา 3 8(0-40-0) 

 PCA63-XXX วชิาเฉพาะเลือก 5 4(2-4-6)     

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 6 4(2-4-6) *** Supervisory Skills ***  *** Supervisory Skills ***  

  12 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต  8 หน่วยกิต 

หมายเหตุ ส าหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถปรับเปลีย่นแผนการศึกษาได้ 
 * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 



 
(2) แบบเลือกเรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเลือก กลุ่มวิชา ภาษาจีน 

ปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

1 GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน  2(2-0-4)* GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารร่วมสมัย 2(2-0-4) CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 4(3-2-7) 

 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2(2-0-4)* GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด 2(2-0-4) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ 

และวิธีคิดแบบวิพากษ์  
2(1-2-3) 

  
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  2(1-2-3) GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก  2(1-2-3) GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

สภาวะโลกร้อน  
2(1-2-3) 

 
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธี

วิจัย  
2(1-2-3) GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 

 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการ และการออก

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2(1-2-3)* ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคติจิทัล  2(2-0-4)* ITD64-175 ปัญญาประดิษฐ์และการ

วิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจ 
3(3-0-6) 

 
GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) ITD64-172 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม

ประมวลผลค า 
2(2-0-4) PCA63-112 ความปลอดภัยของอาหารและ 

สุขาภิบาลอาหาร 
4(4-0-8) 

 
ITD64-173 การใช้งานตารางค านวณ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2(2-0-4) PCA63-111 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและทักษะการ
ประกอบอาหาร 

4(3-2-7)   

 
PCA63-101 อุตสาหกรรมบริการและธุรกิจ

อาหาร 
4(4-0-8)     

 
13 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต  17 หน่วยกิต 

2 
CHI64-122 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวนั 4(3-2-7) CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร  4(3-2-7) PCA63-213 ภาษาอังกฤษเพื่อศิลปะการ

ประกอบอาหาร 
4(3-2-7) 

 
ACT62-100 การบัญชเีบ้ืองตน้ 4(3-2-7) ECN62-200 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 4(4-0-8) PCA63-214 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่และ

เพสตรี ้
4(2-4-6) 

 
PCA63-211 อาหารนานาชาต ิ 4(2-4-6) PCA63-201 พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยา

บริการในอุตสาหกรรมบรกิาร 
4(4-0-8) PCA63-215 โภชนาการส าหรับการ

ประกอบอาหาร  
4(4-0-8) 

 
PCA63-390 เตรียมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) PCA63-202 หลักการตลาดอุตสาหกรรมบริการ

และธรุกจิอาหาร 
4(4-0-8) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 1 4(2-4-6) 

   PCA63-212 อาหารไทยดั้งเดมิ 4(2-4-6) Work Integrated Learning * Operation Skills 1 * 

12 13  หน่วยกิต  20 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

3 
PCA63-391 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) PCA63-301 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ใน

อุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-311 การจดัการครัวและภัตตาคาร 4(3-2-7) 

 
  PCA63-302 การจดัการเชิงกลยุทธ์ใน

อุตสาหกรรมบริการ 
4(4-0-8) PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 3 4(2-4-6) 

   PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 2 4(2-4-6) PCA63-XXX  วิชาเฉพาะเลือก 4 4(2-4-6) 

 *** Operation Skills 2 ***  วิชาเลือกเสรี 1  4(x-x-x) วิชาเลือกเสรี 2  4(x-x-x) 

 
8 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 16 หน่วยกิต 

4 
PCA63-401 การวจิัยศิลปะการประกอบ

อาหาร 
4(3-2-7) PCA63-491 สหกิจศึกษา 2 8(0-40-0) PCA63-492 สหกิจศึกษา 3 8(0-40-0) 

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 5 4(2-4-6)     

 PCA63-XXX วิชาเฉพาะเลือก 6 4(2-4-6) *** Supervisory Skills ***  *** Supervisory Skills ***  

  12 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต  8 หน่วยกิต 

หมายเหตุ ส าหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถปรับเปลีย่นแผนการศึกษาได้ 
 * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 



 
ค าอธิบายรายวิชา 

GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental Thai   
  รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดี
ไทย และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ 
การผันวรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา
ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้
ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบา ย
ความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์     
  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 * รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกติ และนักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิมเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและ เข้าสอบรายวิชา GEN64-011 
ภาษาไทยพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัยได้ 

 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  2(1-2-3) 
  Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน  
Prerequisite:  GEN64-011 Fundamental Thai  
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความเข้าใจและทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร 
โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์
เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่  การเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่ง
สารสามารถพัฒนาทักษะการน าเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยาย
ที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การเขียนหนังสือราชการ การน าข้อมูลทางสังคมมาประกอบ
สร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียนเพ่ือน าเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและ
น่าเชื่อถือ   
  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 เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย 2(2-0-4) 
  Communication Techniques in Contemporary World 
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการน าเสนองานในสายวิชาชีพ การใช้เทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล 
มีทักษะ เทคนิค การใช้สื่อ อุปกรณ์ การสื่อสาร กับ อาชีพต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน มีทักษะในการวางตัวและ
เข้าสังคม สามารถแก้ไขปัญหาและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental English  
  รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์ และรูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
และภาษาที่ใช้ในห้องเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไม่ผ่าน ต้องเข้ารับการเรียนเสริมและสอบใหม่จนกว่า
จะได้รับระดับคะแนนผ่าน 
  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 * รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในช่วงก่อนเร่ิม
เรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและเข้าสอบรายวิชา GEN64-021 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้  

  
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
  English Communication Skills 
วิชาบังคับก่อน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้ (การฟังและการอ่าน) และทักษะการใช้
ภาษา (การพูดและการเขียน) ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านค าศัพท์และไวยากรณ์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกสนทนาและสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้เป็นธรรมชาติด้วยกลยุทธ์ทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย รวมทัง้การฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ หรือเรียงความแบบง่าย 
  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  ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด          2(2-0-4) 
  English Listening and Speaking 
วิชาบังคับก่อน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝึกการออกเสียง
และฝึกทักษะการฟังผ่านบทสนทนาและบทพูดต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการพูดผ่านการอภิปรายกลุ่ม 
และการบันทึกวีดิทัศน์บทพูด และการส่งเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณ์เบื้องต้น  
  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 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน             2(2-0-4) 
  English Reading and Writing  
วิชาบังคับก่อน:   GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
Prerequisite:    GEN64-021 Fundamental English  
                     รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในระดับมหาวิทยาลัย
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนไปสู่บริบทที่ยากขึ้น โดยเน้นการฝึก
ทักษะการอ่านบทความและฝึกทักษะงานเขียนต่าง ๆ โดยผู้สอนแนะน าวิธีการและโครงสร้าง รวมทั้งการคิด
วิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อเขียนย่อหน้าและเรียงความสั้น 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 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา   4(4-0-8) 
  English Conversation Skills 
วิชาบังคับก่อน:   1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน  
Prerequisite:   1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชานี้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิง
วิชาการและวิชาชีพ ผู้เรียนจะสามารถระบุจุดอ่อนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเข้าใจภาษาอังกฤษ 



รวมทั้งฝึกฝนการพูดในระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันผ่านสื่อโสตที่น าเสนอการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกทักษะการพูดเป็นหลัก ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนเป็น
ทักษะรอง 
  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 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
  English for Presentation 
วิชาบังคับก่อน:   1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน  
Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ไวยากรณ์ และค าศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการน าเสนองานในสายวิชา
ของผู้เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีการเตรียมความพร้อมทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนองาน อีกทั้งเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมใน
ทักษะต่าง ๆ ใน ศตวรรษที่ 21 เพ่ือ ใช้ในการน าเสนองานด้วยปากเปล่าอย่างมีแบบแผนและประสิทธิภาพ  
  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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  English for Academic Communication  
วิชาบังคับก่อน:   1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 
  2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด และ 
  3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน  
Prerequisite:    1. GEN64-121 English Communication Skills and 
  2. GEN64-122 English Listening and Speaking and 
  3. GEN64-123 English Reading and Writing 
  รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ มนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์และทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารในสถานการณ์จริง ผู้เรียน



จะได้รับการฝึกทักษะการสรุปความ วิพากษ์ และการเขียนบทความ รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารในบริบท
วิชาการและวิชาชีพ 
  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 ภาษาจีนพื้นฐาน                                                     4(3-2-7) 
  Basic Chinese  
  รายวิชานี้เป็นการศึกษาวิธีการออกเสียงภาษาจีน โดยใช้ระบบสัทอักษรจีน (Pinyin)                            
ฝึกการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องชัดเจน ศึกษาล าดับการเขียนอักษรจีนที่ถูกต้อง โดยศึกษาอักษรจีน รูป
ประโยคพื้นฐานและไวยากรณ์ภาษาจีน  
  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  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                                    4(3-2-7)                 
                       Chinese for Daily Life 
  รายวิชานี้เป็นการเรียนค าศัพท์เพ่ิมประมาณ 500 ค า ผู้เรียนเรียนรู้รูปประโยคพ้ืนฐาน  
ฝึกฝนการสื่อสารกับผู้อ่ืน  การแสดงอารมณ์ความรู้สึก และการแสดงท่าทีฝึกฝนการฟังภาษาจีนกลางในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยการใช้ค าศัพท์และรูปประโยคที่ได้เรียน  รวมถึงสามารถฟัง พูด อ่าน 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    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   4(3-2-7) 
                       Chinese for Communication 
  รายวิชานี้เป็นการศึกษาค าศัพท์เพ่ิม 600 ค า  ความรู้ทางไวยากรณ์ การวิเคราะห์แยก
ส่วนประกอบต่างๆ ของประโยคในภาษาจีน  ศึกษาวิธีพูดและการสื่อสาร โดยออกเสียงและใช้น้ าเสียงอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการแปลประโยคส าคัญในบทเรียนจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
  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 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 



  Thai Civilization and Global Citizen 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่ มีอัตลักษณ์
เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกท่ีมุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก 
  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 จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 2(1-2-3) 
  Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
  รายวิชานี้ศึกษาปัญหาพื้นฐานและปัญหาทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ด ารงอยู่ 
ความรู้ ค่านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือให้เข้าใจความส าคัญของปรัชญาต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ใน
ส่วนของจริยศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให้ความส าคัญกับการ
รับรองความถูกและความผิดของการกระท า และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตร์เชิงปทัสถาน รวมทั้ง
การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะห์จากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐาน
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 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย   2(1-2-3) 
  Knowledge Inquiry and Research Methods 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดย
มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการ
ตั้งโจทย์การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถใน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง 
  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 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 2(1-2-3) 
  Environmental Conservation and Global Warming 
  รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความส าคัญในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงการใช้พลังงาน 
การใช้น้ า การจัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการ
แก้ไขปัญหาโลกร้อน 
  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 นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)* 
  Sports Recreation and Exercise for Health 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวทางในการการพัฒนาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
การเลือกออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่คัดสรร 
  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 * รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาทุกคนต้องเรียน GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผลการศึกษาเป็นระบบ S/U 
 
GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
  International Sports 
  รายวิชานี้ศึกษาประวัติ ความมุ่งหมายและคุณค่าของกีฬาสากล  ทักษะพ้ืนฐาน กฎ กติกา 
รูปแบบและยุทธวิธีการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาสากลที่ เหมาะสม  การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา แนวทางการเลือกเล่นกีฬาสากลในชีวิตประจ าวัน เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุต
ซอล ว่ายน้ า แบดมินตัน เทนนิส และ กอล์ฟ เป็นต้น  
  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 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
  Innovation and Entrepreneurship 
  รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะน าสินค้าใหม่ และการ
ด าเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
น าแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้ส าเร็จ 
หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้ส าเร็จ 
  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  

รายวิชานี้อธิบายแนวคิดของระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อการด าเนินชีวิต พฤติกรรม การประกอบธุรกิจและสังคม 
เน้นผลกระทบของอินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านมือถือ เศรษฐกิจการแบ่งปัน โซเชียลมีเดีย และสกุลเงินดิจิทัล
ต่อการใช้ชีวิตและธุรกิจ 

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  การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม่          3(3-0-6) 
  Business and New Normal  

รายวิชานี้มุ่งอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจบริบททางธุรกิจกับสภาพแวดล้อมในยุควิถีใหม่ 
หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ ความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจในวิถีใหม่ จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจเอกชน และกรณีศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจในชีวิตวิถีใหม่ 

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  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน           3(3-0-6) 

 Sustainable Development Goals  



รายวิชานี้มุ่งอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจความหมายองค์ประกอบและกรณีศึกษาของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

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 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดจิิทัล 2(2-0-4)* 
 Information Technology in Digital Era 
 รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 
อาทิ ในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้ าน
การเงิน รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกที่จะมาทดแทนหรือช่วย
ในการท างานของมนุษย์ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล การ
พิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ และยานยนต์อัจฉริยะ 
  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 * รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาสามารถสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามวัน
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากสอบไม่ผ่านให้เรียนรายวิชานี้ผ่านระบบออนไลน์ให้ผ่านตามเกณฑ์ ผลการศึกษาเป็นระบบ S/U  
 
ITD64-172 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลค า 2(0-4-2) 
  Document Management Using Word Processing 
                 รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือการสร้างไฟล์ การ
ก าหนดรูปแบบตัวอักษรและการจัดวางต าแหน่งข้อความ การออกแบบและปรับแต่งหน้ากระดาษ การท างาน
กับรูปภาพ การท างานควบคุมและออกแบบวัตถุ การใส่สัญลักษณ์และสมการ การใส่ไฮเปอร์ลิงก์ การ
ออกแบบและปรับแต่งตาราง การสะกดค าและตรวจค าคล้าย การตรวจทานเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การ
ป้องกันเอกสาร การท างานเอกสารเชิงวิชาการ การท าจดหมายเวียน และการจัดท าเอกสารด้วยเครื่องมือ
ออนไลน์ 
 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 การใช้งานตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 2(0-4-2) 
  Electronic Spreadsheet Applications for Data Analysis 
  รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การใช้โปรแกรมตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างและ
จัดการแผ่นงานและสมุดงาน การจัดการเซลล์และช่วง การจัดการตาราง การกรองข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน
สูตรและฟังก์ชัน การสร้างแผนภูมิและวัตถุ การจัดการและแชร์สมุดงาน การใช้รูปแบบและโครงร่างที่ก าหนด
เอง การสร้างสูตรขั้นสูง การสร้างแผนภูมิขั้นสูงและตารางไขว้ และการจัดท าตารางค านวณด้วยเครื่องมือ
ออนไลน์ 
       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 การออกแบบงานน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 2(0-4-2) 
  Effective Presentation Design 
  รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ การแนะน าซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างงานน าเสนอ ขั้นตอนและ
เทคนิคการออกแบบงานน าเสนอ การสร้างงานน าเสนอ การจัดรูปแบบข้อมูล การเชื่อมโยงงานน าเสนอกับ
ข้อมูลภายนอก การก าหนดเอฟเฟกส์ให้กับงานน าเสนอ การก าหนดภาพเคลื่อนไหว การจัดเตรียมการน าเสนอ
งาน การน าเสนองาน บันทึกการน าเสนอสไลด์ด้วยค าบรรยายและการก าหนดเวลาสไลด์  การสั่งพิมพ์งาน
น าเสนอ การสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย การแปลงไฟล์งานน าเสนอ การสร้างแม่แบบงานน าเสนอ และ
การออกแบบอินโฟกราฟิกส าหรับงานน าเสนอ 

 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  ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  Artificial Intelligence and Data Analytics for Business  

รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการน าปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจ 
โดยเนื้อหาในรายวิชาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์
ข้อมูล ค าส าคัญเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานธุรกิจ กระบวนการในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในงาน
ธุรกิจ การน าปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการคาดการณ์อนาคตส าหรับธุรกิจ 

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  ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ      3 (3-0-6) 
  Artificial Intelligence and Data Analytics for Health  

รายวิชานี้เกี่ยวข้องกับการน าปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ 
โดยเนื้อหาในรายวิชาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์
ข้อมูล ค าส าคัญเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ กระบวนการในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ 
การน าปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการคาดการณ์อนาคตเพ่ือสุขภาพ 

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  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างานด้านวิทยาศาสตร์     3(2-2-5) 
 และเทคโนโลยี  
        Artificial Intelligence for Living and Working in Sciences  

and Technologies  
นักศึกษาเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน ประเภท และกลไกของปัญญาประดิษฐ์ นักศึกษารู้จัก

แอพพิเคชันและรู้จักประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการด ารงชีวิตและการท างานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นักศึกษามีทักษะการใช้งานเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายและสามารถประยุกต์ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการท างานผ่านกรณีศึกษาได้ 

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  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างานด้านมนุษยศาสตร์     3(2-2-5) 
   และสังคมศาสตร์  
        Artificial Intelligence for Living and Working in Humanities  

and Social Sciences 
นักศึกษาเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน ประเภท และกลไกของปัญญาประดิษฐ์ นักศึกษารู้จัก

แอพพิเคชันและรู้จักประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการด ารงชีวิตและการท างานด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นักศึกษามีทักษะการใช้งานเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายและสามารถประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการท างานผ่านกรณีศึกษาได้ 

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. 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
  2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
  3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
7) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-based Learning 
11) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
12) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงต่อเวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
4) การน าเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการท างาน 
7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการบันทึก

การเรียนรู้ (Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียนความรับผิดชอบทั้งงานเดียวและงานกลุ่ม 

2. ด้านความรู้  
  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  

  2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
  3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 



 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ  
7) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลาก 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุ่ม 
10) การท างานในชั้นเรียน 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
7) การน าเสนองาน 
8) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกิจกรรม 
9) การโต้ตอบ ถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
   2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการ 
   3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
4) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process) 
5) วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะร่วมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 



4) การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 
6) การน าเสนองาน (presentation) 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
  2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
  3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1) อภิปรายกลุ่ม 
 2) ท ารายงานกลุ่ม 

 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) การโต้ตอบถกเถียงและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถสื่อสาร  ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้

รูปแบบที่เหมาะสม 
  2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในชีวิตประจ าวัน 
  3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การ

น าเสนอ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) โดยก าหนดแหล่งค้นคว้าในสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) น าเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในการสร้างสรรค์

งานศิลปะร่วมกัน 
4) การมอบหมายการท ารายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
5) การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
6) การสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกตในการน าเสนองาน 



3) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1  3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. วิชาภาษา 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย                

GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                

GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟงัและการพูด                

GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอา่นและการ
เขียน 

 
 

 
   

 
      

 
 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา                

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารเชิงวิชาการ                

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอ                

2. วิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก                

GEN64-132 ปรัชญา จรยิศาสตร์ และวธิีคิดแบบ
วิพากษ ์

               

3. วิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวธิีวิจยั                

GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลก
ร้อน 

               

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปัญญาประดิษฐ ์

               

4. วิชาสหศาสตร ์
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ                

GEN64-152 กีฬาและการออกก าลังกาย 1                

GEN64-153 กีฬาและการออกก าลังกาย 2                

GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย                
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต 
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 2(1-2-3) 
 GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย 2(2-0-4) 
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 16 หน่วยกิต 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด 2(2-0-4) 
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน 2(2-0-4) 
  GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEN61-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาชีพ 4(4-0-8)   
GEN61-126 การพูดในท่ีสาธารณะ 4(4-0-8)   

GEN61-127ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3(3-0-6) 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6)   
GEN61-130 ภาษาอังกฤษในงานวรรณกรรม 3(3-0-6)   
 CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 4(3-2-7)  
 CHI64-122 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4(3-2-7) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4(3-2-7) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หน่วยกิต 
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(3-2-6) GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 

GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(3-2-6) GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 2(1-2-3) 

 กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2(1-2-3)* 

 GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จ านวน 3 หน่วย 
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(3-2-6) GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
 ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม่ 3(3-0-6) 
 ECN64-163 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
กลุ่มวชิาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 7 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

GEN61-171 เทคโนโลยสีารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 

 
ITD64-172 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลค า  
2(0-4-2) 

 
ITD64-173 การใช้งานตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล 2(0-4-2) 

 ITD64-174 การออกแบบงานน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 2(0-4-2) 

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

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

 
COE64-171 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 
COE64-172 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 40 หน่วยกิต รวม 40 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่11 
กรกฏาคม 2563) กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564)  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

กลุ่มวชิาภาษา 19 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต 
GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารร่วมสมัย 3(2-2-5) GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 2(1-2-3) 
GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมยั 2(2-0-4) GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย 2(2-0-4) 
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 16 หน่วยกิต 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด 2(2-0-4) GEN64-122 ภาษาอังกฤษส าหรับการฟังและการพูด 2(2-0-4) 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน 2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านและการเขียน 2(2-0-4) 
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 4(4-0-8) 
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 3(3-0-6) 
  CHI64-121 ภาษาจีนพื้นฐาน 4(3-2-7)  
 CHI64-122 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 4(3-2-7) 
 CHI64-123 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4(3-2-7) 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 3(3-0-6) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 2(1-2-3) 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 หน่วยกิต 
GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจยั 3(2-2-5) GEN64-141 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 

GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและสภาวะโลกร้อน 3(2-2-5)  GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 2(1-2-3) 
กลุ่มวชิาสหศาสตร์ 9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จ านวน 3 หน่วย 
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 
GEN64-152 กีฬาและการออกก าลังกาย 1 2(1-2-3)  
GEN64-153 กีฬาและการออกก าลังกาย 2 2(1-2-3)  
 ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม่ 3(3-0-6) 
 ECN64-163 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 กลุ่มวิชากีฬาและสุขภาพ จ านวน 2 หน่วยกิต 

 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2(1-2-3)* 

 GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 7 หน่วยกิต 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)* ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 

 
ITD64-172 การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลค า  
2(0-4-2) 

 ITD64-173 การใช้งานตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิเคราะห์
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

ข้อมูล 2(0-4-2) 
 ITD64-174 การออกแบบงานน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 2(0-4-2) 

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

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

 
COE64-171 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 
COE64-172 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

รวม 40 หน่วยกิต รวม 40 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 
 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. 
(หน่วยกิตระบบทวิภาค) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิตระบบไตรภาค) 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิตระบบไตรภาค) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่นอ้ยกว่า 30 40 40 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 113 113 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 8 8 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 161 161 

หมายเหตุ : 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาคเท่ากับ 1.25 หน่วยกิตในระบบไตร 
 
 
 
 
 
 
 


