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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

นักศึกษาทุกสาขาวชิาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  
ประกอบด้วย  
  1.1 วิชาบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
      กลุ่มวชิาภาษา 

    081 101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร              3(3-0-6) 
       (Thai for Communication) 

    081 102 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั             3(2-2-5) 
        (English for Everyday Use) 

    081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ            3(2-2-5) 
        (English Skill Development) 
  1.2 วิชาบังคับเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  กลุม่ละจ านวนไมน้่อยกวา่  3  หนว่ยกิต 
      กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

    082 101 มนษุย์กบัศิลปะ                3(3-0-6) 
       (Man and Art) 

    082 102 มนษุย์กบัการสร้างสรรค์              3(3-0-6) 
      (Man and Creativity) 

    082 103 ปรัชญากบัชีวิต                3(3-0-6) 
       (Philosophy and Life) 

    082 104 อารยธรรมโลก                 3(3-0-6) 
       (World Civilization) 

    082 105 อารยธรรมไทย                 3(3-0-6) 
       (Thai Civilization) 
          กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    

   083 101 มนษุย์กบัสิง่แวดล้อม               3(3-0-6) 
       (Man and His Environment)  

    083 102 จิตวิทยากบัมนษุยสมัพนัธ์              3(3-0-6) 
       (Psychology and Human Relations) 

    083 103 หลกัการจดัการ                3(3-0-6) 
        (Principles of Management) 

    083 104 กีฬาศกึษา                  3(2-2-5) 
       (Sport Education) 

    083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย          3(3-0-6) 
        (Thai Politics, Government and Economy) 
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      กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

    084 101 อาหารเพื่อสขุภาพ                3(3-0-6) 
         (Food for Health) 

    084 102 สิง่แวดล้อม มลพิษและพลงังาน            3(3-0-6) 
       (Environment, Pollution and Energy) 

    084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร       3(3-0-6) 
         (Computer, Information Technology and Communication) 

    084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวติประจ าวนั          3(3-0-6) 
        (Mathematics and Statistics in Everyday Life)          

    084 105 โลกแหง่เทคโนโลยีและนวตักรรม            3(3-0-6) 
       (World of Technology and Innovation) 
  1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์   จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ    
                  ประกอบด้วย 
     1.3.1  กลุ่มวิชาบังคับ    จ านวน  9  หนว่ยกิต 

    510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์                             3(3-0-6) 
             (Scientific English)      

     510 202  ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สาร                             3(3-0-6) 
       (Communicative English) 

    515 201 สถิติพืน้ฐาน                 3(3-0-6) 
         (Elementary Statistics) 
     1.3.2  กลุ่มวิชาเลอืก    จ านวนไมน้่อยกวา่   3  หนว่ยกิต  โดยเลอืกจากรายวชิาตอ่ไปนี ้

     510 311  การบริหารจดัการส าหรับนกัวิทยาศาสตร์               3(3-0-6) 
        (Operations Management for Scientists) 

     510 312  แบบจ าลองและการวเิคราะห์ระบบการผลติ            3(3-0-6) 
       (Model and Analysis of Manufacturing System) 

    512 100  ธรรมชาติวิจกัษ์                                                       3(3-0-6)   
      (Nature Appreciation)     

    516 170    การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม     3(3-0-6) 
       (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

    516 190    การจดัการสิง่แวดล้อมในครัวเรือน                          3(3-0-6) 
      (Household Environmental Management)  

     518 100  จลุชีววิทยาในชีวิตประจ าวนั                                   2(1-2-3)   
        (Microbiology in Everyday Life) 

     518 101    เทคโนโลยีการเพาะเห็ด                                         2(1-2-3) 
      (Mushroom Cultivation Technology)       
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ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6)   
     (Thai for Communication) 
      หลกัเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร  ทกัษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์  เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
081 102  ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั              3(2-2-5) 
      (English for Everyday Use) 
      การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทัง้  4  ด้าน  โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน  และใน
สถานการณ์ตา่งๆ  ฝึกอา่นเพื่อความเข้าใจ   สามารถสรุปใจความส าคญั  ฝึกการเขียนในระดบัยอ่หน้าและสามารถ
ใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
081 103  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ               3(2-2-5)   
     (English Skill Development) 
     การฝึกทกัษะภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้าน  โดยฝึกการอา่นและพดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน  
สามารถน าข้อมลูที่ได้จากการอา่นไปประกอบการเขียน  ฟังจบัใจความและสามารถใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
082 101  มนุษย์กับศิลปะ                   3(3-0-6) 
     (Man and Art) 
      ความส าคญัของศิลปะ  บทบาทของมนษุย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ  ที่มาของแรงบนัดาลใจ  
วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์   ศิลปะการแสดง  และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน  ทัง้นี ้โดย
ครอบคลมุประเด็นส าคญัต่อไปนี ้ คือ  ลกัษณะเฉพาะของงานศิลปะ  ศิลปะในฐานะสื่อความคิด  อารมณ์  คติ
ความเช่ือ  และการสะท้อนภาพสงัคม  วิธีการมองและช่ืนชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสนุทรียศาสตร์  ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งศิลปะกบัมนษุย์และสงัคม 
 
082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์                3(3-0-6) 
     (Man and Creativity) 
     วิวฒันาการของมนษุย์และบทบาทของมนษุย์ในการสร้างสรรค์ทัง้สิง่ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม  ซึง่
เป็นรากฐานของความเจริญของสงัคมมนุษย์ในด้านต่างๆ  ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน  โดยให้
ความส าคัญแก่ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี ้ ปัจจัยที่เอือ้ต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์  ลกัษณะและ
ผลผลติของการสร้างสรรค์  ตลอดจนผลกระทบต่อมนษุยชาติในแต่ละยคุแต่ละสมยั  ทัง้นี ้โดยการวิเคราะห์ข้อมลู
ในปริทศัน์ประวตัิศาสตร์ และจากมมุมองของศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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082 103  ปรัชญากับชวีิต                             3(3-0-6) 
     (Philosophy and Life) 
     ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอนัเก่ียวเนื่องกบัชีวิต  การแสวงหาความจริง ความรู้ 
คณุคา่ทางจริยธรรมและความงาม การคดิอยา่งมเีหตผุล เพื่อให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ประเดน็ ปัญหาร่วมสมยั 
อนัจะน าไปสูก่ารสร้างส านกึทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และสงัคม   
 
082 104  อารยธรรมโลก                     3(3-0-6)    
    (World Civilization) 
     ความหมายของค าวา่ อารยธรรม รูปแบบและปัจจยัพืน้ฐานที่น าไปสูก่ าเนิด ความรุ่งเรืองและความ
เสือ่มของอารยธรรมส าคญัของโลกในแตล่ะยคุสมยั กระบวนการสัง่สมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์  และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอารยธรรมตา่งๆ ทัง้ในด้านวตัถธุรรมและจิตใจ  ไมว่า่จะเป็นระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเช่ือ  ซึ่งยงัคงมีคญุปูการต่อ
สงัคมมนษุย์ในปัจจบุนั 
              
082 105  อารยธรรมไทย                                        3(3-0-6) 
     (Thai Civilization) 
      พืน้ฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย  ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์  การสร้างสรรค์   
ค่านิยม ภมูิปัญญาไทย  และมรดกทางวฒันธรรม โดยครอบคลมุภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคม
ระหวา่งประเทศ 
 
083 101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6)  
     (Man and His Environment)  
     ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมและภมูินิเวศน์  โดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของการอยู่
ร่วมกนัของสิง่มีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดลุแหง่ธรรมชาติ  ปัจจยัที่น าไปสูค่วามเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมธรรมชาติ
และภูมินิ เ วศน์   ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน  แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ
มนษุยชาติ  ตลอดจนสง่เสริมให้มีสว่นร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมเพื่อน าไปสูส่งัคมแบบยัง่ยืน 
 
083 102  จิตวทิยากับมนุษยสัมพันธ์                                      3(3-0-6) 
    (Psychology and Human Relations) 
        ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ  พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฒันาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบคุคลอื่น  ทศันคติและความพงึพอใจระหวา่งบคุคล  การสื่อสาร
สมัพันธภาพระหว่างบุคคล  หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ  อารมณ์ การควบคุมอารมณ์และการจัดการ
ความเครียด  การพฒันาบคุลกิภาพ การปรับตวั  ภาวะผู้น า การท างานเป็นหมู่คณะ การประยกุต์จิตวิทยาเพื่อการ
พฒันาตนและสร้างสรรค์คณุภาพชีวิต 
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083 103  หลักการจัดการ                   3(3-0-6) 
    (Principles of Management) 
      ความหมาย นยัและความส าคญัของค าว่า การจดัการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิงปรัชญา 
และหลกัการในเชิงทฤษฎีที่เอือ้ตอ่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจใดๆ ก็ตามของปัจเจก
บุคคล องค์กรและสงัคมให้ลลุ่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ทัง้นี ้โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วย
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม การก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจดัการองค์กร  
การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล 
   
083 104  กีฬาศึกษา                   3(2-2-5) 
     (Sport Education) 
      ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พฒันา ทกัษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของผู้
เลน่และผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การปอ้งกนัอบุตัิเหตจุากการเลน่กีฬา การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น รวมถึงบทบาท
หน้าที่การเป็นนกักีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อกบัการเสริมสร้างสขุภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล 
หรือกีฬาสมยันิยมหนึง่ชนิดกีฬา 
 
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย           3(3-0-6)  
    (Thai Politics, Government and Economy) 
      โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ  พฒันาการบทบาทของ
ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม วิเคราะห์ให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่
สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาประเทศ     ตลอดจนศกึษาผลกระทบของโลกาภิวตัน์ที่มีตอ่ระบบการเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจ 
 
084 101  อาหารเพื่อสุขภาพ                        3(3-0-6)    
     (Food for Health) 
    ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สขุลกัษณะของอาหาร
กับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค  อุปนิสยัการรับประทานอาหารกับสขุภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจาก
โภชนาการ จากการปนเปือ้น สารถนอมอาหารและบรรจภุณัฑ์ ความปลอดภยัด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลงังาน                           3(3-0-6)  
    (Environment, Pollution and Energy) 
     สว่นประกอบและความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆ ในธรรมชาติ  สาเหต ุผลกระทบ และการจดัการมลพิษ
ด้านตา่งๆ  พลงังาน ผลกระทบจากการใช้พลงังานและการจดัการ  
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084 103  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร        3(3-0-6) 
    (Computer, Information Technology and Communication)  
     บทบาทและความส าคญัของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในปัจจบุนั  แนวโน้ม
ในอนาคต ความรู้พืน้ฐาน การประยกุต์ใช้อยา่งสร้างสรรค์ การรักษาความมัน่คง กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวข้อง             
 
084 104  คณิตศาสตร์และสถติิในชวีติประจ าวัน              3(3-0-6)             
     (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
      เซต ระบบจ านวนจริง  ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล  สถิติพรรณนา เลขดัชนี 
ดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ บญัชีรายรับ-รายจ่าย 
 
084 105  โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม             3(3-0-6)  
     (World of Technology and Innovation) 
      ปรัชญา   แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ  ในปัจจุบนัและอนาคต  การ
พฒันา  การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม  ต่อชีวิต 
เศรษฐกิจและสงัคม  
 
510 201   ภาษาอังกฤษเชงิวทิยาศาสตร์                3(3-0-6) 
    (Scientific English)                
           การฝึกอ่านบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจและจับใจความส าคัญของบทความ  
เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้ เขียนตลอดจนฝึกเขียนสรุปใจความส าคัญและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาองักฤษได้ 
         
510 202      ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร             3(3-0-6) 
         (Communicative English)                
                   การฝึกทกัษะทางภาษาเพื่อให้นกัศึกษาสามารถเข้าใจ และสื่อสารได้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น
ภาษาอังกฤษส าหรับการหางาน เช่น การเขียนใบสมัครงาน การเขียนใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และการ
สมัภาษณ์       
 
510 311  การบริหารจัดการส าหรับนักวทิยาศาสตร์           3(3-0-6) 
    (Operations Management for Scientists) 
    ความรู้เบือ้งต้นส าหรับนกัวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการเงินและการลงทนุ ยุทธศาสตร์การบริหาร การ
วางแผนเชิงยทุธศาสตร์  การเขียนแผนธุรกิจ  การวางแผนการผลิตและแผนการตลาด  ทรัพย์สินทางปัญญาและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    มีการศกึษานอกสถานท่ี   
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510 312  แบบจ าลองและการวเิคราะห์ระบบการผลิต          3(3-0-6) 
    (Model and Analysis of Manufacturing System) 
    ระบบการผลติ  โซอ่ปุทาน  การเลอืกที่ตัง้และการออกแบบผงัโรงงาน ปริมาณการผลติที่ประหยดัสดุ   
การวางแผนการผลติและการจดัล าดบังาน   การบริหารสินค้าคงคลงัและวตัถดุิบ   การควบคมุคณุภาพ   การซ่อม
บ ารุง   
     มีการศกึษานอกสถานท่ี 
    

512 100  ธรรมชาติวิจกัษ์                  3(3-0-6) 
    (Nature Appreciation) 
    ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความส าคญัและบทบาทของสิ่งมีชีวิต  คุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ  การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ 
     

515 201  สถติิพืน้ฐาน                               3(3-0-6) 
        (Elementary Statistics) 
                  ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยกุต์โดยทัว่ไปของสถิติ สถิติพรรณนาและความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรเชิงสุม่ การเลือกตวัอย่างและการแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณ การ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ไมใ่ช้พารามิเตอร์ การถดถอยอยา่งง่ายและสหสมัพนัธ์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

516 170     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
               (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
    ความหมายและความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม  
ขอบเขต  วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการอนรัุกษ์    สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต   ปัญหา   การ
แก้ไข  มาตรการปอ้งกนั   นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนรัุกษ์ 
 

516 190  การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน             3(3-0-6) 
        (Household Environmental Management) 
     การจดัและตกแตง่บ้าน  แนวทางการตกแต่งบ้านราคาประหยดั  การเลือกสีแต่งบ้าน  การปรับโฉม
บ้าน  การจดัแสงสวา่งในบ้าน  การระบายอากาศ  การประหยดัพลงังาน  การปรับปรุงทศันียภาพนอกอาคาร   การ
คดัแยกขยะ  การจดัการของเสยีจากห้องครัว  การจดัการขยะอนัตรายในครัวเรือน      
 

518 100  จุลชีววิทยาในชวีิตประจ าวนั                 2(1-2-3) 
    (Microbiology in Everyday life) 
    การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์  และความส าคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่อวงการอาหาร  อุตสาหกรรม  
การเกษตรและการแพทย์ตอ่มนษุย์ในชีวิตประจ าวนั 
 

518 101  เทคโนโลยกีารเพาะเห็ด                2(1-2-3) 
    (Mushroom Cultivation Technology) 
    การเพาะเห็ด  ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเพิ่มผลผลติของเห็ด  การประเมินความคุ้มคา่ในการเพาะเห็ด 
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