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โครงสร้างและรายละเอียดหลักสูตร 
 
 
 

1) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า  หรือ ม.3  หรือเทียบเท่า  มีโครงสร้างดังนี้            
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  5 ชุดวิชา       (30 หน่วยกิต) 
 ข. หมวดวิชาแกน  4   ชุดวิชา       (24 หน่วยกิต) 
    ค. หมวดวิชาเฉพาะ        13   ชุดวิชา     (78 หน่วยกิต) 
           1) ชุดวิชาบังคับ  11   ชุดวิชา    (66 หน่วยกิต) 
                2) ชุดวิชาเลือก    2    ชุดวิชา    (12 หน่วยกิต) 
 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  1    ชุดวิชา       (6 หน่วยกิต) 
          รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 23 ชุดวิชา หรือ 138 หน่วยกิต 
   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3  หรือเทียบเท่า มีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา 
    บังคับ 3 ชุดวิชา 

  10103   ทักษะชีวิต 
        10111   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
        10151   ไทยศึกษา 

   เลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
    10121   อารยธรรมมนุษย์           

10131   สังคมมนุษย์           
10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต      
10152   ไทยกับสังคมโลก 

           10161   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา 

10171   การใช้ภาษาอังกฤษ 
       14212   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

    14213   การอ่านภาษาอังกฤษ 1  
                               14214  การเขียนภาษาอังกฤษ 1  

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา 
      บังคับ 11 ชุดวิชา 

       11304   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
       14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
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       14215   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
    14216  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม    
            14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2  

     14318   หลักการแปลภาษาอังกฤษ    
       14319  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ   
     14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ    

 14421   การเขียนภาษาอังกฤษ 2     
 14422   การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล    
      14423  ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ  
  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 
   11301   ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 
   11302   ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 

         11303   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
   11305   ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์   
   11306   ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
   11307   ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 

                      11308   ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร  
                        11309  ทฤษฎีการสอนภาษา 

      11310   ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์  
       41401  ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา   
    ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  ยกเว้น
ชุดวิชาต่อไปนี้ 

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
2. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง 
3. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 
4. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา 
5. ชุดวิชา 16440 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 
6. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
7. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น 
8. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง 
9. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น 
10. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง 
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11. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 
12. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา 
13. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
14. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
15. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน 
16. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก 
17. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
18. ชุดวิชา 51102   การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
19. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
20. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
21. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
22. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
23. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน 
24. ชุดวิชา 55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 
25. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย 
26. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม 
27. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 
28. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร 
29. ชุดวิชา 93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ 
30. ชุดวิชา 93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม 
31. ชุดวิชา 93440 การผลิตและการจัดการพืชสวนประดับ 
32. ชุดวิชา 93441 การจัดการการผลิตไม้ผลและผัก 
33. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 
34. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
35. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช 
36. ชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
37. ชุดวิชา 96401 ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
38. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล 
39. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
40. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
41. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือเครื่องจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรม 
42. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน 

อุตสาหกรรม 
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43. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ 
44. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ 
45. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์

ไร้แรงกด 
46. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์ 

 
 

2) ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 
ส าหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาซึ่งส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใด

ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  มีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า  มี

โครงสร้างดังนี้ 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 ชุดวิชา        (6  หน่วยกิต) 

           ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา        (24 หน่วยกิต) 
                ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา     (78 หน่วยกิต) 
           ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1        ชุดวิชา     (6 หน่วยกิต) 
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 19 ชุดวิชา หรือ 114 หน่วยกิต 
รายละเอียดของหลักสูตร 
            ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1  ชุดวิชา 
             10151 (20111006) ไทยศึกษา 
            ข. หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา 
     10171 (20142001)   การใช้ภาษาอังกฤษ 

 14212 (20142003)  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     
     14213 (20142004)   การอ่านภาษาอังกฤษ 1  
                      14214 (20142005) การเขียนภาษาอังกฤษ 1   
            ค. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวชิา 
       บังคับ 11 ชุดวิชา 
         11304 (20143004)   ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
         14111 (20143012) ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
         14215 (20143013)   ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

14216 (20143014) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม     
14317 (20143015) การอ่านภาษาอังกฤษ 2  

  14318 (20143016) หลักการแปลภาษาอังกฤษ    



5 
 

  14319 (20143017) ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ   
14320 (20143018) การออกเสียงภาษาอังกฤษ    

  14421 (20143019) การเขียนภาษาอังกฤษ 2  
  14422 (20143020) การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล    
  14423 (20145001) ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
   และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

11301 (20143001) ภาษาอังกฤษส าหรับนักธุรกิจ 
11302 (20143002) ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 

   11303 (20143003) ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานโรงแรม 
        11305 (20143005) ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์   
         11306 (20143006) ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
        11307 (20143007) ภาษาอังกฤษส าหรับช่าง 
                     11308 (20143008) ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร  
             11309 (20143009) ทฤษฎีการสอนภาษา 
         11310 (20143010) ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์  

41401 (20143011) ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
            ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวชิา  
     ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก าหนดตาม
เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัย ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

ก. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
ข. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอ่ืนๆ ในหลักสูตรที่เรียน 
ค. ชุดวิชาที่มีการก าหนดคุณสมบัติและทักษะพ้ืนฐานไว้โดยเฉพาะ 

    ชุดวชิาต่างๆ ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นมีรายชื่อดังนี้ 

1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
2.  ชุดวิชา 11309  ทฤษฎีการสอนภาษา  
3.  ชุดวิชา 11310  ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์  
4.  ชุดวิชา 14111  ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  
5. ชุดวิชา  14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
6. ชุดวิชา  14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1  
7. ชุดวิชา  14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1  
8. ชุดวิชา  14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  
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9. ชุดวิชา  14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  
10. ชุดวิชา  14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2  
11. ชุดวิชา  14318 หลักการแปลภาษาอังกฤษ  
12. ชุดวิชา  14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ  
13. ชุดวิชา  14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
14. ชุดวิชา  14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2  
15. ชุดวิชา  14422 การน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล  
16. ชุดวิชา  16344 การพูดและการแสดงส าหรับวิทยุกระจายเสียง  
17. ชุดวิชา  16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง  
18. ชุดวิชา  16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา  
19. ชุดวิชา  16440 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ์  
20. ชุดวิชา  16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
21. ชุดวิชา  16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น  
22. ชุดวิชา  16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง  
23. ชุดวิชา  16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น  
24. ชุดวิชา  16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ข้ันสูง  
25. ชุดวิชา  16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น  
26. ชุดวิชา  16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา  
27. ชุดวิชา  16457 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
28. ชุดวิชา  16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์  
29. ชุดวิชา  20001 ระบบการเรียนการสอน  
30. ชุดวิชา  20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก  
31. ชุดวิชา  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  
32. ชุดวิชา  32477 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจ 

     ตัวแทนท่องเที่ยว  
33. ชุดวิชา  32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  
34. ชุดวิชา  51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
35. ชุดวิชา  51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกส าหรับพยาบาล  
36. ชุดวิชา  51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
37. ชุดวิชา  51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
38. ชุดวิชา  51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
39. ชุดวิชา  51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์  
40. ชุดวิชา  52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน  
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41. ชุดวิชา  54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน  
42. ชุดวิชา  55307 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย  
43. ชุดวิชา  55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย  
44. ชุดวิชา  55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย  
45. ชุดวิชา  55319 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย  
46. ชุดวิชา  71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม  
47. ชุดวิชา  71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร  
48. ชุดวิชา  71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร  
49. ชุดวิชา  71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร  
50. ชุดวิชา  91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้  
51. ชุดวิชา  93438 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์  
52. ชุดวิชา  93439 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม  
53. ชุดวิชา  93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  
54. ชุดวิชา  93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
55. ชุดวิชา  93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช  
56. ชุดวิชา  96401 ระบบส านักงานอัตโนมัติ  
57. ชุดวิชา  96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล  
58. ชุดวิชา  96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  
59. ชุดวิชา  96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
60. ชุดวิชา  97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบ ารุงรักษาในอุตสาหกรรม  
61. ชุดวิชา  97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

                        ในอุตสาหกรรม  
62. ชุดวิชา  97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์  
63. ชุดวิชา  97404 กระบวนการพิมพ์พ้ืนนูนและพ้ืนราบ  
64. ชุดวิชา  97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและ 
                               การพิมพ์ไร้แรงกด  
65. ชุดวิชา  97406 เทคนิคหลังพิมพ์  
66. ชุดวิชา  97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม  
67. ชุดวิชา  97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป  
68. ชุดวิชา  99311 ระบบส านักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
69 ชุดวิชา  99316 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
70. ชุดวิชา  99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย 


