
รายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไปของวทิยาเขตศรีราชา 

       ท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา ครั้งท่ี 4/2559  ลว. 3 พฤษภาคม 2559 มีมติท่ีประชุมให

คณะกรรมการของคณะตนสังกัดรายวิชา ตรวจสอบรายวิชาของคณะท่ีรับผิดชอบเปดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 รายว ิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจัดเขาตามกลุมสาระใหม  

1. กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) 

การมีชีวิตและการดําเนินชีวิตท่ีดี อันประกอบดวย การมีสุขภาพท่ีดีท้ังรางกาย และจิตใจ สังคมและปญญา มี 

คุณธรรม จริยธรรม มีการพ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน การ 

สรางครอบครวัใหอบอุนม่ันคง สามารถใชชวีิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

ลาํดบั 
รายวชิา 

หน่วยกติ ต้นสังกดัวชิา หมายเหต ุ 
รหัสวชิา 

 
ช่ือวชิา 

1 01999012   สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)  วิทยาศาสตร  

2 01999033   ศลิปะการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)  วิทยการจดัการ  

3 01999213   สิ่งแวดลอม เทคโนโลยแีละชีวิต 3(3-0-6)  วิทยาศาสตร อนาคตยังเปดอยู 

4 01999036   ความสุขในพลวัตของชีวิต 3(3-0-6)  วิทยาการจดัการ  

5 01387103   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6) วิทยาการจดัการ อนาคตอาจจะไมเปด 

6 01387101   ศลิปะการอยูรวมกับผูอ่ืน 3(3-0-6) วิทยาการจดัการ อนาคตยังเปดอยู 

7 01459101   จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมยัใหม 3(3-0-6) วิทยาการจดัการ  

8 01173151   เอดสศึกษา 2(2-0-4)  วิทยาศาสตร จะทําเรื่องขอเปด
 9 01175169   การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสขุภาพแบบองครวม * 2(1-2-3) วิทยาศาสตร  

10 01174231   นันทนาการเบ้ืองตน 2(2-0-4) วิทยาศาสตร  

11 01175111   กรีฑาล ู- ลานเพ่ือสขุภาพ (เดิม : กรีฑาล ู- ลาน) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

12 01175112   แบดมนิตนัเพ่ือสุขภาพ (เดิม : แบดมนิต ัน) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

13 01175114   เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ (เดิม : เทเบิลเทนนิส) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

14 01175121   บาสเกตบอลเพ่ือสขุภาพ  (เดิม : บาสเกตบอล) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

15 01175122   ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ (เดิม : ฟุตบอล) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

16 01175123   วอลเลยบอลเพ่ือสุขภาพ (เดิม : วอลเลยบอล) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

17 01175124   แฮนดบอลเพ่ือสุขภาพ  (เดมิ : แฮนดบอล) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

18 01175125   ซอฟทบอลเพ่ือสุขภาพ  (เดิม : ซอฟทบอล) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

19 01175126   ตะกรอเพ่ือสขุภาพ  (เดิม : ตะกร อ) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

20 01175127   ฮอกก้ีเพ่ือสขุภาพ  (เดมิ : ฮอกก้ี) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

21 01175129 ฟุตซอลเพ่ือสุขภาพ (เดิม : ฟุตซอล) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

22 01175131 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ (เดิม : วายนํ้า) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

23 01175141 การเตนแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  (เดม ิ  : การเตนรํา
แบบแอโรบิค) 

1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

24 01175142 การเตนรําพ้ืนเมืองตามวัฒนธรรมทองถ่ิน

เพ่ือสขุภาพ (เดิม : โฟลคดานซ) 

1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

25 01175143 การเตนลลีาศเพ่ือสขุภาพ (เดิม : ลีลาศ) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

26 01175151 ศิลปะการปูองกันตวัและการตอสดวยดาบไทย (เดิม 
: ดาบไทย) 

1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

เอกสารแนบวาระท่ี 2.2/2.3 



27 01175153 ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยมวยไทย (เดิม 
: มวยไทย 

1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

 
 
 
 
 

ลาํดบั 
รายวชิา 

หน่วยกติ ต้นสังกดัวชิา หมายเหต ุ 
รหัสวชิา 

 
ช่ือวชิา 

28 01175157 
ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวยกระบ่ีกระบอง 
(เดิม : กระบ่ีกระบอง) 

1(0-2-1)   วิทยาศาสตร  

29 01175161 ฝกสมองดวยการเลนบรดิจ (เดิม  : บรดิจ) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

30 01175163 กอลฟเพ่ือสุขภาพ (เดมิ : กอลฟ) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

31 01175164 จักรยานเพ่ือสขุภาพ (เดิม : จักรยาน) 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

32 01175165 
การฝกดวยนํ้าหนักเพ่ือสุขภาพ 

 (เดิม : การฝกดวยนํ้าหนัก) 
1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

33 01175168 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) วิทยาศาสตร  

34 03768111 เปตอง 1(0-2-1)    รอตรวจสอบจากวจก. 

35 03768121 บาสเก็ตบอล 1(0-2-1)  รรหสัซ้าํ 01175121 

36 03768151 กระบ่ีกระบอง 1(0-2-1)  รหสัซ้าํ 01175157 

37 04837111 วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร  

38 04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  รอ เศรษฐศาสตร confirm 
 
 
 
 

2. ศาสตรแหงผูประกอบการ (Entrepreneurship) : 

โอกาสและการดําเน ินการทางธ ุรก ิจ ความค ดิแบบองค รวม ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมบนเศรษฐกิจ 

เชิงสรางสรรค การเชื่อมโยงกระบวนการคิดเพ่ือแกปญหาแนวทางการแกปญหาท่ีสรางสรรค สรางความมุงม่ัน การแสวงหา 

ความรูและตอยอด การบริหารจัดการอยางมีจริยธรรม การให บริการ ตลอดจนความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี

 

ลําดับ 
รายวิชา 

หนวยกิต 
ตนสังกัดวิชา หมายเหตุ  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

1 01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีดี 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร อนาคตจะเปดสอน 

2 01999043 การคดิสรางสรรคเพ่ือการจ ัดการคณุคา 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร วางแผนจะเปดป 59 

3 01132101 ผูประกอบการรุนใหม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

4 01200101 การคดิเชิงนวัตกรรม 1(1-0-2) วิศวกรรมศาสตร  

5 01119407 การจดัการและการพัฒนาธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร ยังไมไดเปด 

6 02714101 การคดิเชิงวิพากษและสร างสรรค * 3(3-0-6)  วิทยาการจัดการ  

7 03600014 การแกปญหาเชิงสรางสรรคและทักษะการคิดเชิง 
วิพากษ * 

3(3-0-6) วิศวกรรมศาสตร  



 

 

 

3. พลเม ืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) : 

การเปนพลเมืองที มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู อยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

ตระหนักในสิทธิและหนาที ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณคาของความ 

เหมือนและความตาง เขาใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ความเทาเทียมในศักดิ์ศร ี

ของความเปนมนุษย ตระหนักถึงคุณคาและเอกลักษณ ท่ีดีงามของไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ 

ลําดับ 
รายวิชา 

หนวยกิต 
ตนสังกัดวิชา หมายเหตุ  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

1 01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ อนาคตยังไมเปด 

2 01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

3 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน * 2(1-2-3 ทุกคณะ  

4 01350101 วิถ ีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน * 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

5 01390102 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค * 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

6 01174122 การเร ียนรูเช ิงนันทนาการโดยการเดินทางใน

ตางประเทศแบบ ประหย ัด * 

3(2-1-6)   วิทยาการจัดการ  

7 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมยั 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

8 02999147 ไทยในพลวัตอาเซยีน * 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

9 03751112 สังคมและการเมือง 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

4. ภาษากับการส่ือสาร (Language and Communication) : 

การใชภาษาและการสื่อสารเชิงสรางสรรค ท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ พัฒนาทักษะการพูด การฟง 

การอาน การเขียน กานําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ มบุคคลท ี่แตกตางกัน สามารถรู เทาทันสื่อและใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ ื่อการสื่อสาร การสืบคนขอมูล การรวบรวม และการวเิคราะหขอมูล 

ลําดับ 
รายวิชา 

หนวยกิต 
ตนสังกัดวิชา หมายเหตุ  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

1 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) วิทยการจัดการ 
ไมมีอาจารยตรงวุฒิ 

ตองทําเรื่องเชิญ 
อาจารยจากบางเขน 

2 01355111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน I 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : กําหนดจากผลสอบเขา

มหาวิทยาลยัเฉพา คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

3 01355112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน II 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355111 หรือ

กําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะ

คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

4 01355113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน III 
(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355112 หรือกําหนด
จากผลสอบเขา มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

5 01355201 การอานภาษาอ ังกฤษเบ้ืองตน (วิชา

ท่ีตองเรียนมากอน : 01355113) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

6 01355202 การเขียนภาษาอ ังกฤษเบ้ืองตน 

  

  

  

  

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

7 01355203 โครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเข า มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

8 01355204 การฟง-การพูดภาษาอ ังกฤษเบ้ืองตน 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเข า มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

9 01355205 การอานภาษาอ ังกฤษดานสื่อสารมวลชน 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเข า มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

10 01355206 อังกฤษวิชาการ 
(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด
จากผลสอบเขา มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนวิชา 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

11 01355207 การเขียนโตตอบภาษาอ ังกฤษ 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเข า มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  



ลําดับ 
รายวิชา 

หนวยกิต 
ตนสังกัดวิชา หมายเหตุ  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

12 01355208 ภาษาอังกฤษจากเพลง 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเขามหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอ ังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

13 

01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในงานอาชีพ (วิชาท่ี

ตองเรยีนมากอน : 01355113 หรกํืาหนดจากผล

สอบเข า มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

14 01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเข า มหาวิทยาลยัเฉพาะคะแนนว ิชา

 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

15 01355303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมคัรงาน 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเขา มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนว ิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

16 01355304 ภาษาอังกฤษสําหรบัอ ุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนด

จากผลสอบเขา มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

17 01355305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส งออก 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

18 01355306 ภาษาอังกฤษสําหรบัการนําเท่ียว * 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

19 01355308 ภาษาอังกฤษสําหรบัพนักงานสายการบิน * 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

20 01358101 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน I 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

21 01358102 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน II (วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 

01358101) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

22 01358103 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน III (วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 

01358102) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

23 01358104 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน IV (วิชา

  

 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

24 01362101 ภาษาจีน I 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  
25 01362102 ภาษาจีน II 

  

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

26 01362201 ภาษาจีน III 

  

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

27 01362202 ภาษาจีน IV 

  

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

28 01362301 ภาษาจีน V 

  

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

29 01372201 โครงสรางของคาํในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

30 01371111 สื่อสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยการจัดการ อนาคตไมมเีปด 

31 03754111 ภาษาอังกฤษ I 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

32 02729102 การประยกุตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) วิทยาศาสตร ป59 ยังไมเปด 

33 02724011 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6) วิทยการจัดการ  



ลําดับ 
รายวิชา 

หนวยกิต 
ตนสังกัดวิชา หมายเหตุ  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

34 03754112 ภาษาอังกฤษ II 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  03754111) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

35 
 

03754113 ภาษาอังกฤษ III 

(วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  03754112) 

3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

36 03754271 
ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ (วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 

03754113) 
3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

37 03754291 
การอานเช ิงวิเคราะหทางธุรกิจ (วิชาท่ีตองเรยีนมา

กอน : 03754113) 
3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

38 03754371 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักบ ัญชี (วิชาท่ีตองเรยีนมา

กอน : 03754113) 
3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

39 03754416 
การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ (วิชา

ท่ีตองเรียนมากอน : 03754113) 
3(3-0-6) วิทยการจัดการ  

40 03754471 
ภาษาอังกฤษธุรกิจสพหรับการค าระหวางประเทศ 

I (วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  03754113) 
3(3-0-6) วิทยการจัดการ 

 

41 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา 1(1-0-2) วิทยการจัดการ  

 
 
5. สุนทรียศาสตร◌์ (Aesthetics) : 

ความซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของความงาม และความไพเราะท่ีสามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัส ความงามใน 

ธรรมชาต ิความงามท่ีมนุษยสรางข้ึน รวมถึงความดีงาม การพัฒนาความรู  เพ ื อเข าถ ึงความงาม ความเขาใจธรรมชาติของ 

ชีวิตและดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม สรางสรรคสิ่งดีงามและรักษาไวอยางรูคุณคามีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา 

ตนเองท้ังทางรางกาย จิตใจ ความอ อนไหว สุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณ 

 

ลําดับ 
รายวิชา 

หนวยกิต 
ตนสังกัดวิชา หมายเหตุ  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 

1 03751111 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ  

2 03600012 เทคโนโลยสีเีขียว * 3(3-0-6) วิศวกรรมศาสตร  
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