
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(ฉบับแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2) 

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

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจาก สป.อว. เม่ือวันท่ี  เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563
2. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2564
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 (ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564) ใหสอดคลองตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

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

2564 (ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1 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 

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 

สมอ. 08 

เอกสารแนบ 6



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 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 4(3-2-7) 
 Chinese for Communication  

หมายเหตุ *ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 

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

มากกวาหรือเทากับ 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16 จึงจะไดรับการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-021 และสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปได แตหากนักศึกษามีคะแนนสอบ WUTEP ต่ํากวา 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตาม
ตารางในหัวขอท่ี 16 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-021 และตองสอบรายวิชานี้ใหผาน จึง
จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได 



2) นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานท้ังรายวิชา GEN64-121 และ GEN64-122 ซ่ึงเปน
รายวิชาในกลุมภาษาตางประเทศหลัก 

3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเหลือในกลุมภาษาตางประเทศได 1 ใน 2 กลุมวิชา ดังนี้  
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษท่ี เหลือ คือ             

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 
สามารถดําเนินการได โดยรายวิชาท่ีเรียนมาแลวในกลุมวิชาท่ีเลือกเดิมจะถูกปรับเปนรายวิชาเลือกเสรีและ
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามเง่ือนไขของกลุมวิชาท่ีเลือกใหม ตัวอยางเชน 

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

นาย ก เลือกกลุมวิชาภาษาจีน และไดเรียนรายวิชา CHI64-121 ไปแลว และมีความประสงคจะ
เปลี่ยนกลุมวิชาเปนภาษาอังกฤษ นาย ก จะตองเรียนรายวิชาของกลุมวิชาภาษาอังกฤษจนครบ คือ                
GEN64-123, GEN64-124, GEN64-125 และ GEN64-126 โดยรายวิชา CHI64-121 จะถูกปรับเปนรายวิชา
เลือกเสรี  

เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปนเกรด 
1) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) 

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

3) นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) 
ระหวาง 417 - 450 คะแนน, IELTS เทากับ 5 คะแนน, WUTEP ระหวาง 59 - 63 คะแนน หรือแบบทดสอบ
อ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาตามตารางในหัวขอท่ี 16  ใหยกเวนการเรียนรายวิชา GEN64-121 และไดรับผลการเรียนเปน
เกรด A ในรายวิชาดังกลาว 

4) นักศึกษาตางชาติท่ีมีสัญชาติของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแรกสามารถขอยกเวนการ
เรียนรายวิชา GEN64-121, GEN64-122 และ GEN64-123 โดยไมตองแสดงใบประกาศนียบัตรรับรองผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ และใหไดรับผลการเรียนเปนเกรด A ในรายวิชาดังกลาว 

5) ในการขอเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปนเกรด ผลคะแนนสอบจะตองมีอายุไมเกิน 2 
ป นับจากวันท่ีประกาศผลในประกาศนียบัตร 
 



เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบภาษาจีนเพ่ือปรับเปนเกรด 
นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน 

(HSK) และมีผลคะแนนสอบตามชวงคะแนนดังแสดงในตารางท่ี 2 ใหยกเวนการเรียนรายวิชาดังกลาวและมีผล
การเรียนเปนเกรด 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 และ

จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2) การเทียบผลคะแนนสอบ HSK เพ่ือปรับเปนเกรดในรายวิชาภาษาจีน ผลคะแนนจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับ

จากวันท่ีประกาศผลในประกาศนียบัตร เวนแตกรณีมีการสอบ HSK 2 – 4 อยางตอเน่ือง จึงจะนับผลการสอบ HSK 2, HSK 3 
และ HSK 4 มาเทียบในรายวิชา CHI64-121, CHI64-122 และ CHI64-123 ได ท้ังน้ีเพ่ือใหเห็นถึงลักษณะความตอเน่ืองของ
การเรียน และเปนไปตามการควบคุมคุณภาพผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  

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 จํานวน 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 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 
 
เง่ือนไขการเทียบคะแนนสอบวัดความรูและทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงานอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือปรับเปนเกรด 
นักศึกษาสามารถขอสอบวัดความรูและทักษะในการใชงานโปรแกรมสํานักงานอิเล็กทรอนิกสกอน

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ITD64-172, ITD64-173 และ ITD64-174 เพ่ือขอยกเวนการเรียนและปรับเปน
เกรดได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) นักศึกษามีคะแนนสอบมากกวาหรือเทากับ 80 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชา
ดังกลาว และไดรับผลการเรียนเปนเกรด A  

2) นักศึกษามีคะแนนสอบ 75  – 79.99 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชาดังกลาว และ
ไดรับผลการเรียนเปนเกรด B+ 

3) นักศึกษามีคะแนนสอบ 70  – 74.99 คะแนน สามารถขอยกเวนการเรียนในรายวิชาดังกลาว และ
ไดรับผลการเรียนเปนเกรด B 

4) นักศึกษามีคะแนนสอบนอยกวา 70 คะแนน ไมสามารถขอปรับคะแนนเปนเกรดได และจะตอง
ลงทะเบียนเรียนตามปกติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการศึกษา 
(เดิม) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) [ฉบับแกไข หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1]   
เรียนไมนอยกวา 159 หนวยกิต   

           แผนการศึกษาใหม มีผลต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564  
ป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
1 GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน  2(2-0-4)* 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  2(2-0-4)* 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6)* 
                 และปญญาประดิษฐ 
MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน   0(0-0-4) 
  
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ  3(2-2-5) 
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1   2(1-2-3) 
ECN62-101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1    4(4-0-8) 

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับ                  2(2-0-4) 
                 การฟงและการพูด        
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย 3(2-2-5) 
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและ        3(2-2-5) 
              สภาวะโลกรอน   
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2       2(1-2-3) 
MAT61-104 คณิตศาสตร 1                  4(4-0-8) 
ECN62-102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1          4(4-0-8) 
 

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับ                2(2-0-4) 
                การอานและการเขียน  
GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และ         3(3-0-6) 
                  วิธีคิดแบบวิพากษ 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 
GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย    2(2-0-4)                                                               
MAT61-105 คณิตศาสตร 2     4(4-0-8) 
ECN62-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2    4(4-0-8) 
  

 รวม 14 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 
2 ECN62-201 เศรษฐศาสตรมหภาค 2   4(4-0-8) 

ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร   4(4-0-8) 
ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ   4(3-2-7)  
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    4(4-0-8) 
                 เชิงวิชาการ 
 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับส่ือ         3(3-0-6) 
                และการส่ือสาร 
MAT61-111 สถิติประยุกต                     4(4-0-8) 
ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ  4(4-0-8) 
ECN62-204 วิเคราะหและประเมินโครงการ     4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกิจ   4(4-0-8) 

ECN62-205 เศรษฐศาสตรประยุกต                 4(4-0-8) 
ECN62-206 เศรษฐมิติ     4(4-0-8) 
ECN62-207 โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร   2(0-4-2) 
           
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน      3 (3-0-6) 
                 ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    รวม 16 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต 
3 ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (1)              4(4-0-8) 

ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร  4(3-2-7) 
XXX-XXX  วิชาเลือกเสรี (1)       4(4-0-8) 
ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร    4(2-4-6) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก  (2)     4(4-0-8) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2)     4(4-0-8) 
 

ECN62-381 ฝกปฏิบัติงานเฉพาะ                8(0-40-0) 
 
**หากไมประสงคลงทะเบียนเรยีน ECN62-381 ฝก
ปฏิบตัิงานเฉพาะ ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุม
วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 หนวยกิตรวม 13 หนวยกิต รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หรือ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
4 ECN62-XXX กลุมวิชาเอกเลือก (3)   4(4-0-8) 

ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (4)           4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (5)           4(4-0-8) 
 

ECN62-491 สหกิจศึกษา 1 8(0-40-0) ECN62-492 สหกิจศึกษา 2                     8(0-40-0) 

 รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 
หมายเหตุ * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสตูร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
(ใหม) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) [ฉบับแกไข หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2]  
เรียนไมนอยกวา 159 หนวยกิต  มีผลต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
กรณีท่ี 1 เรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก กลุมวิชา ภาษาอังกฤษ 

ป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
1 GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน                   2(2-0-4)* 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                2(2-0-4)* 
ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

                                                        2(2-0-4)* 

MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน             0(0-0-4) 
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก     2(1-2-3) 
GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ       3(2-2-5) 
ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การวิเคราะหขอมูล                                 2(0-4-2) 
ECN62-101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1           4(4-0-8) 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกาํลังกาย             
                 เพื่อสุขภาพ                      2(1-2-3)* 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย  
                                                       2(1-2-3) 
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด                                        
                                                       2(2-0-4) 
MAT61-104 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) 
ECN62-102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 4(4-0-8) 
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและ 
                สภาวะโลกรอน                   2(1-2-3)                                            

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิดแบบ
วิพากษ                             2(1-2-3) 

ITD64-174 การออกแบบงานนาํเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ                       2(0-4-2) 

GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน            
                                                            2(2-0-4) 
MAT61-105 คณิตศาสตร 2      4(4-0-8) 
ECN62-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2      4(4-0-8) 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวจิยั  
                                                            2(1-2-3) 

ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูล 
               ในงานธุรกิจ                              3(3-0-6) 
 GEN64-152  กีฬาสากล                            2(1-2-3) 
 

 รวม 13 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต  รวม 19 หนวยกิต 
2 ECN62-201 เศรษฐศาสตรมหภาค 2   4(4-0-8) 

ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร   4(4-0-8) 
ACT62-103 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ   4(3-2-7)  
GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
 

MAT61-111 สถิติประยุกต                  4(4-0-8) 
ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ                          4(4-0-8) 
ECN62-204 วิเคราะหและประเมินโครงการ              4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกิจ           4(4-0-8) 
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ               3(3-0-6) 

ECN62-205 เศรษฐศาสตรประยุกต                       4(4-0-8) 
ECN62-206 เศรษฐมิติ      4(4-0-8) 
ECN62-207 โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร           2(0-4-2)          
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ  
                                                            3(3-0-6) 
  

    รวม 16 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต รวม 13 หนวยกิต 
3 ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (1)               4(4-0-8) 

ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร   4(3-2-7) 
XXX-XXX  วิชาเลือกเสรี (1)       4(4-0-8) 
ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร       4(2-4-
6) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก  (2)        4(4-0-8) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2)                4(4-0-8) 
 

ECN62-381 ฝกปฏิบัติงานเฉพาะ       8(0-40-0) 
 

**หากไมประสงคลงทะเบียนเรยีน ECN62-381 ฝก
ปฏิบตัิงานเฉพาะ ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุม

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 รวม 13 หนวยกิต รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หรือ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

4 ECN62-XXX กลุมวิชาเอกเลือก (3)   4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (4)           4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (5)           4(4-0-8) 

ECN62-491 สหกิจศึกษา 1                 8(0-40-0) ECN62-492 สหกิจศึกษา 2                     8(0-40-0) 

 รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 
 
หมายเหตุ รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษา 

(ใหม) 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) [ฉบับแกไข พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 2]  เรียนไมนอยกวา 159 
หนวยกิต  มีผลต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
  
กรณีท่ี 2 เรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาตางประเทศเลือก กลุมวิชาภาษาจีน 

ป ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
1 GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน                   2(2-0-4)* 

GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                2(2-0-4)* 
ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  2(2-0-4)* 

MAT61-001 คณิตศาสตรพื้นฐาน             0(0-0-4) 
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก     2(1-2-3) 
GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ       3(2-2-5) 
TD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การวิเคราะหขอมูล                                 2(0-4-2) 
ECN62-101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1           4(4-0-8) 

GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกกาํลังกาย             
                 เพื่อสุขภาพ                      2(1-2-3)* 
GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย  
                                                      2(1-2-3) 
GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด                                        
                                                       2(2-0-4) 
MAT61-104 คณิตศาสตร 1 4(4-0-8) 
ECN62-102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 4(4-0-8) 
GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลก                
                รอน                                2(1-2-3) 

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิดแบบ
วิพากษ                              2(1-2-3) 

ITD64-174 การออกแบบงานนาํเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ                       2(0-4-2) 

GEN64-112 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
MAT61-105 คณิตศาสตร 2      4(4-0-8) 
ECN62-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2      4(4-0-8) 
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวจิยั  
                                                            2(1-2-3) 

ITD64-175 ปญญาประดิษฐและการวิเคราะหขอมูลใน     
งานธุรกิจ                                3(3-0-6) 

 GEN64-152กีฬาสากล                             2(1-2-3) 
 

 รวม 13 หนวยกิต  รวม 18 หนวยกิต  รวม 17หนวยกิต 
2 ECN62-201 เศรษฐศาสตรมหภาค 2           4(4-0-8) 

ECN62-202 คณิตเศรษฐศาสตร           4(4-0-8) 
ACT62-103 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ             4(3-2-7)  
CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                            4(3-2-7) 

MAT61-111 สถิติประยุกต                        4(4-0-8) 
ECN62-203 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ                     4(4-0-8) 
ECN62-204 วิเคราะหและประเมินโครงการ            4(4-0-8) 
FIN62-101 การเงินธุรกิจ          4(4-0-8) 
CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวนั         4(3-2-7) 

ECN62-205 เศรษฐศาสตรประยุกต                         4(4-0-8) 
ECN62-206 เศรษฐมิติ        4(4-0-8) 
ECN62-207 โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร             2(0-4-2)          
 CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                      4(3-2-7) 

    รวม 16 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต 
3 ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (1)                  4(4-0-8) 

ECN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร      4(3-2-7) 
XXX-XXX  วิชาเลือกเสรี (1)          4(4-0-8) 
ECN62-390 เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 

ECN62-302 โครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตร   4(2-4-6) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก  (2)               4(4-0-8) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2)                      4(4-0-8) 
 

ECN62-381 ฝกปฏิบัติงานเฉพาะ                 8(0-40-0) 
 

**หากไมประสงคลงทะเบียนเรยีน ECN62-381 ฝก
ปฏิบตัิงานเฉพาะ ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนในกลุม

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 รวม 13 หนวยกิต รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หรือ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

4 ECN62-XXX กลุมวิชาเอกเลือก (3)          4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (4)                  4(4-0-8) 
ECN62-XXXกลุมวิชาเอกเลือก (5)                 4(4-0-8) 

ECN62-491 สหกิจศึกษา 1                    8(0-40-0) ECN62-492 สหกิจศึกษา 2                       8(0-40-0) 

 รวม 12 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต รวม 8 หนวยกิต 
 
 

หมายเหตุ รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชา 

GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
  Fundamental Thai   
 รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูพ้ืนฐานภาษาไทย 3 ดาน ไดแก หลักภาษาไทย วรรณคดี
ไทย และการใชภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาไดแก ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู สระ 
การผันวรรณยุกต พยางค ชนิดของคํา การสรางคํา และประโยคชนิดตาง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา
ไดแก ความรูเบื้องตนทางวรรณคดี ความเขาใจวรรณคดีระดับกอนอุดมศึกษา และการตีความ สวนการใช
ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การยอความสรุปความ การอธิบาย
ความ 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 * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในชวง
กอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริมและ
ทดสอบรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN64-111 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัยได 

 
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารรวมสมัย  3(2-2-5) 
 Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับกอน: GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
Prerequisite:  GEN64-011 Fundamental Thai  
 เขาใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยท้ังการรับสารและสงสาร โดยในดานการรับสาร
สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและท่ีฟง การวิเคราะหเชื่อมโยงประเด็นยอย ๆ จาก
เรื่องท่ีฟงและอานจนเขาใจและสามารถยกระดับเปนความรูใหม การเสนอขอคิดเห็นหรือใหคุณคาตอเรื่องท่ี
อานและฟงไดอยางมีเหตุผลและสอดคลองกับคุณคาทางสังคม ในดานการสงสารสามารถพัฒนาทักษะการ
นําเสนอความคิดผานการพูดและการเขียนไดอยางมีประเด็นสําคัญและสวนขยายท่ีชวยใหประเด็นความคิด
ชัดเจนและเปนระบบ การเขียนหนังสือราชการ การนําขอมูลทางสังคมมาประกอบสรางเปนความรูหรือ
ความคิดท่ีใหญข้ึน การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรูทางวิชาการท่ีเปนระบบและนาเชื่อถือ   
 Understanding and developing the 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.  
 
GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
  รายวิชานี้เปนการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณพ้ืนฐาน คําศัพท และรูปแบบภาษาเบื้องตนท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน
และภาษาท่ีใชในหองเรียน ซ่ึงหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไมผาน ตองเขารับการเรียนเสริมและสอบใหมจนกวา
จะไดรับระดับคะแนนผาน 
  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 * วิชาน้ีไมนับหนวยกิต และนักศึกษาทุกคนตองสอบ GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ในชวงกอนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไมผานเกณฑตองเขาเรียนเสริม
และทดสอบรายวิชา GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกวาจะผานเกณฑ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุมวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได  
  
GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills 
วิชาบังคับกอน:  GEN64-021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
Prerequisite:   GEN64-021 Fundamental English  
  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะดานการรับรู (การฟงและการอาน) และทักษะการใช
ภาษา (การพูดและการเขียน) ดวยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาดานคําศัพทและไวยากรณ และ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง การฝกสนทนาและสื่อสารอยางตอเนื่องไดเปนธรรมชาติดวยกลยุทธทางการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย รวมท้ังการฝกทักษะการเขียนยอหนาสั้น ๆ หรือเรียงความแบบงาย 
  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  
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ โดยฝกการออกเสียง
และฝกทักษะการฟงผานบทสนทนาและบทพูดตาง ๆ รวมท้ังการพัฒนาทักษะการพูดผานการอภิปรายกลุม 
และการบันทึกวีดิทัศนบทพูด และการสงเสริมทักษะทางภาษาจากไวยากรณเบื้องตน  
  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  
                     รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนในระดับมหาวิทยาลัย
ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไปสูบริบทท่ียากข้ึน โดยเนนการฝก
ทักษะการอานบทความและฝกทักษะงานเขียนตาง ๆ โดยผูสอนแนะนําวิธีการและโครงสราง รวมท้ังการคิด
วิเคราะหและการตัดสินใจเพ่ือเขียนยอหนาและเรียงความสั้น 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 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 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 
  รายวิชานี้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิง
วิชาการและวิชาชีพ ผูเรียนจะสามารถระบุจุดออนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเขาใจภาษาอังกฤษ 
รวมท้ังฝกฝนการพูดในระดับความยากงายท่ีแตกตางกันผานสื่อโสตท่ีนําเสนอการใชภาษาอังกฤษใน



สถานการณจริง รายวิชานี้มุงเนนการฝกทักษะการพูดเปนหลัก ทักษะการฟง การอาน และการเขียนเปน
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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Communication  
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 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 
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนกลยุทธและทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารในสถานการณจริง ผูเรียน
จะไดรับการฝกทักษะการสรุปความ วิพากษ 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. 
 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 English for Presentation 
วิชาบังคับกอน:   1. GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 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 
  รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนนการฝกใชไวยากรณ และคําศัพทเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนองานในสายวิชา



ของผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีการเตรียมความพรอมทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการนําเสนองาน อีกท้ังเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมใน
ทักษะตาง ๆ ใน ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ ใชในการนําเสนองานดวยปากเปลาอยางมีแบบแผนและประสิทธิภาพ  
 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. 
 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 Thai Civilization and Global Citizen 
 รายวิชานี้ ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเปนไทยท้ังทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันท่ีกอใหเกิดความศิวิไลซของความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณ
เฉพาะของสังคม รวมท้ังการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกท่ีมุงเนนคุณคาของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยโดยเฉพาะการเคารพความแตกตาง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู
รวมกันอยางสันติ  โดยอธิบายใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเปนพลเมืองโลก 
  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 3(3-0-6) 
 Philosophy, Ethics, and Critical Thinking 
 รายวิชานี้ศึกษาปญหาพ้ืนฐานและปญหาท่ัวไปของสังคมมนุษยท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีดํารงอยู 
ความรู คานิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือใหเขาใจความสําคัญของปรัชญาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ใน
สวนของจริยศาสตรจะมุงเนนศึกษาในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมท่ีใหความสําคัญกับการ
รับรองความถูกและความผิดของการกระทํา และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตรเชิงปทัสถาน รวมท้ัง
การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหจากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือนําไปสูการใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจท้ังนี้โดยยึดหลักเหตุผล 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   3(2-2-5) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการคนควา ท้ังความรูจากการฟง การอาน การถกเถียง การสังเกตการณ การคิดและการวิจัย ท้ังนี้โดย
มุงเนนการแสวงหาความรูเชิงประจักษ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ท่ีผานกระบวนการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
รวมท้ังการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือใหนักศึกษามีศักยภาพในการคนควาเชิงวิชาการ มีความสามารถในการ
ตั้งโจทยการวิจัย การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการประเมินคาดวยหลักสถิติเบื้องตน ความสามารถใน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการคนพบอยางเปนระบบและมีการอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง 
  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 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5) 
 Environmental Conservation and Global Warming 
 รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความสําคัญในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของโลกใหมีความยั่งยืน และเพ่ือใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
คุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยใหคํานึงถึงการใชพลังงาน 
การใชน้ํา การจัดการของเสียและการคมนาคมขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการศึกษาสาเหตุและ
ผลกระทบของสภาวะโลกรอน และบทบาทขององคการระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศในการ
แกไขปญหาโลกรอน 
  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.  
 
GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* 
 Information Technology and Artificial Intelligence 
 รายวิชานี้ศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและแนวโนมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล 
อาทิ ในดานการแพทย ดานการศึกษา ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานบันเทิง ดานการทหาร ดาน
การเงิน รวมถึงความเปนอยูในอนาคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหมท่ีเปลี่ยนแปลงโลกท่ีจะมาทดแทนหรือชวย
ในการทํางานของมนุษย เชน อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตราดิจิทัล การ



พิมพ 3 มิติ เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม ปญญาประดิษฐ การเรียนรูของเครื่องจักร การ
เรียนรูเชิงลึก  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 lifestyles in the future. It 
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the 
workplace along its avenues of Internet of Things (IoT), Blockchain, Fintech, digital currency, 
3D printing, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, machine learning, deep 
learning, robotics, big data analytics and intelligent vehicles. 

หมายเหตุ * วิชาน้ีไม นับหนวยกิต นักศึกษาสามารถสอบ Placement Test ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากสอบไมผานใหเรียนรายวิชาน้ี โดยระบบ MOOC (Massive Open 
Online Courseware) ใหผานตามเกณฑ ผลการศึกษาเปนระบบ S/U  

 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
 Innovation and Entrepreneurship 
 รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการ
ดําเนินธุรกิจใหมท่ีเปนผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุงเนนการพัฒนาความรู ทักษะ และความเขาใจ เก่ียวกับการ
นําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคาใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ 
หรือการชวยใหธุรกิจท่ีมีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใชความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ 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. 
 
GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1 2(1-2-3) 
 Sports and Exercise I  
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพ้ืนฐานประเภทบุคคล 
ชนิดตาง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายและการกีฬา  
 This course aims at developing students’ health, physical fitness, and basic 
individual sport skills.  The students can enhance exercise and sport skills by following the 
physical education and sports science and exercise principal. 
 
 
 
 
 



GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3) 
 Sports and Exercise II  
 รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพ้ืนฐานประเภททีม 
ชนิดตาง ๆ มีทักษะกีฬาและการออกกําลังกายไดอยางถูกตองตามหลักการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตรการ
ออกกําลังกายและการกีฬา  
 This course aims at developing students’ health, physical fitness, and basic 
team sport skills.  The students can enhance exercise and sport skills by following the 
physical education and sports science and exercise principal. 
 
GEN64-154 เทคนิคการส่ือสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
  Technique Communication in Contemporary World 
 รายวิชานี้มุงเนนการนําเสนองานในสายวิชาชีพ การใชเทคนิคและการสื่อสารแบบดิจิทัล 
มีทักษะ เทคนิค การใชสื่อ อุปกรณ การสื่อสาร กับ อาชีพตาง ๆ ในสังคมปจจุบัน มีทักษะในการวางตัวและ
เขาสังคม สามารถแกไขปญหาและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 The primary focus of this course is on 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 skills in interacting and socializing, problem-solving, 
in order to work with others effectively. 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

มาตรฐานผลการเรียนรู หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (พ.ศ. 2559) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 เปนคนท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกลาหาญทางจริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีดี 

1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
  1) มีความเขาใจในความเปนมนุษยท้ังของตนเองและผูอ่ืน 
  2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย ตรงเวลา 
  3) มีสํานึกสาธารณะ และมีความเปนพลเมืองท่ีดี 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุมยอย 
5) การเรียนรูผานโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุม (Group Process) 
7) การจัดการความรู (Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-based Learning 



11) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
12) การเขาเรียน การตรงตอเวลาในการสงงาน 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) พฤติกรรมการเขาเรียน และการสงรายงานตามขอบเขตของงานและการตรงตอเวลา 
2) การมีสวนรวมในชั้นเรียนและกิจกรรม 
3) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 
4) การนําเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสรางสรรครวมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนรูและการทํางาน 
7) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะทอนคิด (Reflection) ผานการบันทึก

การเรียนรู (Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเขาเรียนความรับผิดชอบท้ังงานเดียวและงานกลุม 

 
2. ดานความรู  
  มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือการดําเนินชีวิตในสังคม 
  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1) มีความรูในศาสตรของรายวิชา  

  2) สามารถเชื่อมโยงศาสตรตาง ๆ เขากับการดําเนินชีวิต  
  3) แสวงหาความรูตลอดชีวิต 
 2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานความรู 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุมยอย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงตาง ๆ  
7) การใชสื่อประกอบการเรียนรูท่ีหลาก 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุม 
10) การทํางานในชั้นเรียน 

2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบอัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการสรางสรรคผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
7) การนําเสนองาน 
8) การมีสวนรวมในชั้นเรียน และกิจกรรม 



9) การโตตอบ ถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 
  3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 

   1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐานได 
   2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบแบบองครวม มีเหตุผล ความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการ 
   3) ประยุกตใชขอมูลเพ่ือพัฒนาองคความรูใหม 
 3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอยางการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุมยอย 
4) กิจกรรมกลุม (Group Process) 
5) วิเคราะหกรณีศึกษา (Case Study) 
6) การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรคงาน

ศิลปะรวมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุมและรายงานยอย 
3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและสรางสรรคผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการเรียนรูแบบกลุมยอย 
6) การนําเสนองาน (presentation) 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและรูบทบาทของตนเองในกลุมท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  2) ทํางานกลุมอยางเต็มความสามารถเพ่ือผลงานท่ีมีคุณภาพ  
  3) วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 1) อภิปรายกลุม 
 2) ทํารายงานกลุม 

 4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 1) การโตตอบถกเถียงและการมีสวนรวมในการอภิปราย 



 2) การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถสื่อสาร  ใชสถิติ/คณิตศาสตรเพ่ือทําความเขาใจขอมูล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และเลือกใช

รูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2) สามารถเลือกประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม

ในชีวิตประจําวัน 
  3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร การ

นําเสนอ การสืบคนขอมูล เพ่ือการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องอยางรูเทาทัน 
  5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) เรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) โดยกําหนดแหลงคนควาในสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นําเสนอผลงานผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเรียนรูผานการทํางานกลุมโดยใช Project-Based Learning ในการสรางสรรค

งานศิลปะรวมกัน 
4) การมอบหมายการทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว 
5) การแนะนําแหลงขอมูลเบื้องตน 
6) การสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกตในการนําเสนองาน 
3) ประเมินความสามารถจากการใชสื่อในการนําเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลขการสื่อสาร การรู
สารสนเทศและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ตองพัฒนา 
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 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารรวมสมัย                

GEN64-121 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ                

GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด                

GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการ
เขียน 

 
 

 
   

 
      

 
 

GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา                

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารเชิงวิชาการ                

GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพือ่การนาํเสนอ                

2. วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก                

GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวธิีคิดแบบ
วิพากษ 

               

3. วิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวธิีวิจยั                

GEN64-142 การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลก
รอน 

               

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปญญาประดิษฐ 

               

4. วิชาสหศาสตร 
GEN64-151 นวัตกรรมและผูประกอบการ                

GEN64-152 กีฬาและการออกกําลังกาย 1                

GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2                

GEN64-154 เทคนคิการส่ือสารในสังคมรวมสมัย                

 



ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2561 กับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2561 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแกไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

กลุมวิชาภาษา 20 หนวยกิต กลุมวิชาภาษาไทย 4 หนวยกิต 
GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 4(2-4-6) GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 2(1-2-3) 
 GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 16 หนวยกิต 
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 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN64-122 ภาษาอังกฤษสําหรับการฟงและการพูด 2(2-0-4) 
GEN61-123 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN64-123 ภาษาอังกฤษสําหรับการอานและการเขียน 2(2-0-4) 
  GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEN61-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนเชิงวิชาชีพ 4(4-0-8)   
GEN61-126 การพูดในท่ีสาธารณะ 4(4-0-8)   

GEN61-127ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 3(3-0-6) 

GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 
GEN61-128 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 3(3-0-6) 
GEN61-129 ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6)   
GEN61-130 ภาษาอังกฤษในงานวรรณกรรม 3(3-0-6)   
 CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4(3-2-7)  
 CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 4(3-2-7) 
 CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4(3-2-7) 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 หนวยกิต 
GEN61-141 ความเปนไทยและพลเมอืงโลก 4(3-2-7) GEN64-131 ความเปนไทยและพลเมืองโลก 2(1-2-3) 
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 4(3-2-7) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 2(1-2-3) 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  8 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 หนวยกิต 

GEN61-151 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 4(3-2-6) GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 

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

 กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต 

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

 GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 3 หนวย 
GEN61-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 4(3-2-6) GEN64-161 นวัตกรรมและผูประกอบการ 3(2-2-5) 
 ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม 3(3-0-6) 
 ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 



หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2561 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแกไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

กลุมวิชาสารสนเทศ 4 หนวยกิต กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 หนวยกิต 

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

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

 
ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูล 2(0-4-2) 

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

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

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

 
COE64-171 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 
COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(2-2-5) 

รวม 40 หนวยกิต รวม 40 หนวยกิต 
 

หมายเหตุ * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 (ผานสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี11 
กรกฏาคม 2563) กับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 (ฉบับแกไข ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564)  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแกไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

กลุมวิชาภาษา 19 หนวยกิต กลุมวิชาภาษาไทย 4 หนวยกิต 
GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* GEN64-011 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารรวมสมัย 3(2-2-5) GEN64-111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารรวมสมัย 2(1-2-3) 
GEN64-154 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมยั 2(2-0-4) GEN64-112 เทคนิคการสื่อสารในสังคมรวมสมัย 2(2-0-4) 
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 16 หนวยกิต 
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 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 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนา 4(4-0-8) 
GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEN64-126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) GEN64-125 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3-0-6) 
  CHI64-121 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 4(3-2-7)  
 CHI64-122 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 4(3-2-7) 
 CHI64-123 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 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 และวิธีคิดแบบวิพากษ 3(3-0-6) GEN64-132 ปรัชญา จริยศาสตร และวิธีคิดแบบวิพากษ 2(1-2-3) 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 หนวยกิต กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 หนวยกิต 

GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจยั 3(2-2-5) GEN64-141 การแสวงหาความรูและระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2-3) 

GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 3(2-2-5)  GEN64-142 การอนุรักษสิ่งแวดลอมและสภาวะโลกรอน 2(1-2-3) 

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)  
GEN64-153 กีฬาและการออกกําลังกาย 2 2(1-2-3)  
 ECN64-161 ชีวิตและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 ECN64-162 การประกอบธุรกิจกับชีวิตวิถีใหม 3(3-0-6) 
 ECN64-163 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 กลุมวิชากีฬาและสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต 

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

 GEN64-152 กีฬาสากล 2(1-2-3) 
 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 7 หนวยกิต 

GEN64-143 เทคโนโลยีสารสนเทศและปญญาประดิษฐ 3(3-0-6)* ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(2-0-4)* 

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



หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2564  
(ฉบับแกไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2564) 

 
ITD64-173 การใชงานตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูล 2(0-4-2) 

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

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

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

 
COE64-171 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

 
COE64-172 ปญญาประดิษฐสําหรับการดํารงชีวิตและการทํางาน
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(2-2-5) 

รวม 40 หนวยกิต รวม 40 หนวยกิต 
 

หมายเหตุ * ไมนับหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตร 



6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิตระบบทวิภาค) 
โครงสรางเดิม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 
โครงสรางใหม 

(หนวยกิตระบบไตรภาค) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 40 40 
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 111 111 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 8 8 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 159 159 

หมายเหตุ : 1 หนวยกิตในระบบทวิภาคเทากับ 1.25 หนวยกิตในระบบไตรภาค  
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