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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่สอง (พ.ศ.2551-2565) โดยส านักงานการ
อุดมศึกษา มีเป้าหมายไว้ว่า จะยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มีบทบาทสูงสุดในวงการการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและ



การเมือง เป็นภาษาต่างประเทศที่รัฐบาลทุกสมัยให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน อีกหนึ่งทักษะที่มีบทบาทส าคัญมากขึ้นเมื่อมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ คือทักษะด้านการแปล ทั้งการแปลตัวอักษรและค าพูด 
เป็นทักษะที่นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาอังกฤษและไทยแล้ว ยังต้องอาศัย
ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองของวัฒนธรรมทั้งสองประเทศอีกด้วย การเรียนการสอนด้านการแปล
มักจะแทรกอยู่ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในตัวภาษาและความหมาย ตลอดจนเพิ่มพูนคลังค าศัพท์ของตน นับว่าการแปลเป็นอีก
ทักษะหนึ่งทางภาษาที่ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสาร วิชาความรู้ ความบันเทิง ได้รับการถ่ายทอดอย่างแพร่หลายทั้งที่เป็นเอกสารและ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การแปลมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ผู้
ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
มากขึ้น การผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้และการแปลภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งยังมุ่งให้บริการทางวิชาการ
เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้น าด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาบุคคลากรอันจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ได้อยา่งยั่งยืน 

 
     11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลตระหนักว่าการปรับปรุงหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2560 ควรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ประเทศไทยต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษและการแปลมาเป็นสื่อกลางที่ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ส่วนหนึ่งท าให้มีชาวต่างชาติเข้ามาเดินทาง
ท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ ตลอดจนพ านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก บุคคลากรที่มีความรู้ทาง
ภาษาและวัฒนธรรมที่ดีจะสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจความความเหมือนและ/หรือแตกต่างทาง
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 
บุคลิกลักษณะที่มีความเป็นมิตรของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรืออยู่
อาศัย เมื่อประกอบกับการมีความรู้ทางภาษาและการแปลที่ดี ท าให้ประเทศมีบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่หนึ่ง และสามารถเผยแพร่ลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นที่ประทับใจให้กับนานาประเทศให้รู้จักประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
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บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการแปลยังสามารถเป็นบุคคลากรที่ท างานอยู่
ต่างประเทศได้โดยปราศจากก าแพงด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งบุคคลากรในองค์กร
ภายในประเทศที่มีสาขาอยู่ต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศได้เช่นกัน อันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาการมีประสบการณ์ต่างสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนสร้างบุคคลากรคุณภาพที่จะช่วยสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติได้
อีกทางหนึ่งด้วย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       12.1. การพัฒนาหลักสูตร 

จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และการแปลอยู่อีกเป็นจ านวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่
มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและการแปล โดยที่บุคคลากรนั้นจะต้องมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติในสาขา
อาชีพต่างๆ  
      12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกข้างต้น ส่งผลท าให้จ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการแปลในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรองรับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่
เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มี
ความสามารถโดดเด่นด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็น
นักคิด นักปฏิบัติ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้มีจริยธรรม รักและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
        13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 

เปิดสอนวิชาโทในหลักสูตรให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์หรือนักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนได้ 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น 
  รายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนประกอบด้วยรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไป วิชาโท  และวิชาเลือกเสรี   
 
       13.3 การบริหารจัดการ  



  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอนวิชานั้นๆ โดยจะ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
1.1 ปรัชญา 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม มีความสามารถในการน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในสายงานหรือองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษและการแปลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 ความส าคัญ 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารในแวดวงต่าง ๆ ในระดับนานา
ประเทศ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเป็นบุคคลากรในองค์กรรัฐและเอกชน ในการติดต่อ
ประสานงานกับต่างประเทศ  ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การเป็นนักแปลที่มีความสามารถและ
ความช านาญเฉพาะด้าน อันมีส่วนในการยกระดับความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการผลิตบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษและการแปล เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
ต่อไป 
 
1.3 เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล นี้เปิดสอนและปรับปรุงคร้ังสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 
2554 ซึ่งจะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด  

    การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดหลัก 3 ประการ คือ         
1. ปรับ/เพิ่มกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาพัฒนาทักษะและกระบวนวิชาที่เน้นภาษาอังกฤษและการแปล 
2. ปรับหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนมากขึ้น 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางขึ้น 
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1.4 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและการแปล สามารถประกอบ

อาชีพที่ใช้ศิลปะทางด้านภาษาในวงการแปล งานสื่อสารมวลชน งานเขียนและงานสร้างสรรค์
อ่ืน ๆ    

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าใจมนุษย์และสังคม  มีสุนทรียภาพทางภาษา  
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีวิธีการคิดที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์งานหรือประกอบอาชีพและด ารงตนใน
สังคมได้เป็นอย่างดี 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษาโดยผ่านงาน
วรรณกรรมและงานแปล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 



แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที ่สกอ .
ก าหนด  
 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน       
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี ้
เอกสารปรับปรงุหลักสูตร 
หลักฐาน 
เอกสารปรับปรงุหลักสูตร  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
2. ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในวิชาสหกิจศึกษา             

ตัวบ่งชี ้
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับมาก (3.51) 
หลักฐาน 
รายงานการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต  

3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี
ความรู้และประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน 

1. สร้างกิจกรรมที่เนน้ให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษและการ
แปล 

ตัวบ่งชี ้
จ านวนกิจกรรมและจ านวน
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
หลักฐาน 
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 

4. พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์
ให้มีความรู้ และประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้ารับการอบรมทาง
วิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                                           

ตัวบ่งชี ้                             
จ านวนคณาจารย์ เข้ารับการ
อบรม 
ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ100                                 
หลักฐาน                            
หลักฐานการเข้ารับอบรมทาง
วิชาการ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
           จัดการศึกษาในระบบทวิภาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
            การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนตามความจ าเป็นของผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ภาคต้น   เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
            ภาคปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
            ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

ระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2.3  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน

ในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอ่ืน 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
                2.3.1  ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนี้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับต่ าต้องพยายามพัฒนาพื้นฐานความรู้ให้สูงขึ้น 

2.3.2  การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังน้ัน  
นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเร่ืองการปรับตัวได้ 
 
 



     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
               2.4.1  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์จัดโครงการเรียนปรับพื้นฐาน E-
Ready ให้กับนักศึกษาทุกคนก่อนเร่ิมเรียน และทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษบางวิชาที่ช่วยปรับพื้นฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
              2.4.2  จัดโครงการนักศึกษารุ่นพี่พบปะกับนักศึกษารุ่นน้อง รวมทั้งในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา
ด้านการเรียนหรือการปรับตัว คณะฯ ยังได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถปรึกษา
หรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ในทุกๆ เร่ืองได้ 
 
             2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชั้นปีท่ี จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 
รวม 35 65 90 115 115 

บัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - -       - 25 25 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณท่ีต้องการแต่ละปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 465,000 502,200 542,376 585,766 632,627 

ค่าตอบแทน 306,750 322,087 135,500 338,192 355,101 

ค่าใช้สอย  18,000 18,000 21,600 21,600 21,600 

ค่าวัสด ุ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 

รวมงบด าเนินการ 791,750 844,787 702,476 949,058 1,013,328 
2.7 ระบบการศึกษา 

   ระบบการศึกษาเป็นแบบการเรียนในชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก) 
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     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการเทียบ
โอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข)  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     135 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 

                         ส่วนที ่1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ 21  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
               1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
               1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
               1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 

                         ส่วนที ่2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก  9  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
              1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
              1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
              1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
               1.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
              1.5  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ        99 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาแกน         24 
ข. กลุ่มวิชาเอก         60 
    แบ่งเป็น 2 แผนคือ 

แผน ก หลักสูตรปกติ 
               กลุ่มวิชาเอกบังคับ       30 
                กลุ่มวิชาเอกเลือก       30 

แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา 



                กลุ่มวิชาเอกบังคับ       30 
                กลุ่มวิชาเอกเลือก       24 
                   วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)         6 

ค. กลุ่มวิชาโท         15  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 
 รวม       135 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 3.1.3.1 รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข 
3 หลัก น าหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
ตัวอักษรสองตัว คือ GE  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ตัวเลขหลักร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา  ประกอบด้วย 
  เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
  เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท 
 จะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

                        ก.  กลุ่มวิชาแกน 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 

  H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  หมวดวิชา 
O* หมายถึง หมวดวิชาแกน 

                            *รหัสวิชามาจากน าอักษรล าดับที่ 2 ของค าว่า Core 

(ใช้เฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เท่านั้น) 
เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
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เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 4 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 -99  

ข.  กลุ่มวิชาเอก 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 

 H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  หมวดวิชา 

 S*   หมายถึง  หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
 R*   หมายถึง  หมวดวิชาภาษาอังกฤษและการแปล 
 H*   หมายถึง  หมวดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 A*   หมายถึง  หมวดวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 Z*   หมายถึง  หมวดวิชาภาษาจีน 
 N*  หมายถึง  หมวดวิชาสารสนเทศศึกษา 
                                P*  หมายถึง   สาขาวิชาศิลปการแสดง 
                               W*  หมายถึง  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
                                Y*  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
                                B*  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
*อักษรตัวที่สองของรหัสวิชาน ามาจากอักษรภาษาอังกฤษล าดับที่ 2 ของชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละ
สาขาวิชา หากตัวอักษรดังกล่าวซ้ ากับรหัสที่ได้ก าหนดมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้ใช้ตัวอักษรล าดับถัดไป หรือ
ใช้ตัวอักษรที่สื่อความหมายเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็นอักษรตัวที่สองของรหัสวิชา (ใช้กับหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เท่านั้น)    

เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชั้นปีที่ 4 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99 

                                                    01-30    ใช้ส าหรับวิชาเอกบังคับ 
 31-99    ใช้ส าหรับวิชาเอกเลือก 
 
 
 



ค.  กลุ่มวิชาโท 
กลุ่มวิชาโทในคณะ 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 

 H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  X   หมายถึง รายวิชาโท 
เลขหลักร้อย  คือ  สาขาวิชาโท  ประกอบด้วย 
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล 
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

     เลข 6 หมายถึง   วิชาโทสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
เลข 7 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
เลข 8 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาเกาหลี 
เลข 01 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
เลข 02 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 
เลข 03 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99 
 กลุ่มวิชาโทต่างคณะ 
อักษรตัวแรก  คือ  คณะวิชา ประกอบด้วย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบัญชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
S    หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 
N    หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  X  หมายถึง  รายวิชาโท 
เลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 001 - 999 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
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อักษรตัวแรก  คือ คณะวิชา ประกอบด้วย 
                           H  หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
อักษรตัวที่สอง  คือ  L* หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี 
เลขหลักร้อย หลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชาตั้งแต่ 001 -999 

    *รหัสวิชามาจากน าอักษรภาษาอังกฤษล าดับที่ 2 ของค าว่า Elective 

 (ใช้เฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เท่านั้น) 
 รายวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 5 กลุ่มวิชา จ านวนรวม  30 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร   

กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) บังคับ 
 (Thai for Careers)   
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) บังคับ* 
 (English for Communication 1)   
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

(English for Communication 2) 
3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก่อนGE002 
หรือคะแนน TOEIC 
250 หรือเทยีบเทา่ 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 
2) ศึกษาก่อนGE003 
หรือคะแนน TOEIC 
350 หรือเทยีบเทา่ 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 
2) ศึกษาก่อนGE004 
หรือคะแนน TOEIC 
450 หรือเทยีบเทา่ 

 

 รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) บังคับ 
 (Thai for Careers)   
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) บังคับ* 
 (English for Communication 1)   
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

(English for Communication 2) 
3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก่อนGE002 
หรือคะแนน TOEIC 
250 หรือเทยีบเทา่ 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 
2) ศึกษาก่อนGE003 
หรือคะแนน TOEIC 
350 หรือเทยีบเทา่ 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 
2) ศึกษาก่อนGE004 
หรือคะแนน TOEIC 
450 หรือเทยีบเทา่ 

 

 

    
เงื่อนไข   เงื่อนไข   



1. นักศึกษาชาวต่างชาติ  ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 (Native Speaker)  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศวิชาอื่น

ทดแทน วิชา GE002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*   วิชา GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*  GE004  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ 1*  และ วิชา GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*  ให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
ทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 1. นักศึกษาชาวต่างชาติ  ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 (Native Speaker)  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศวิชาอื่น

ทดแทน วิชา GE002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*   วิชา GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*  GE004  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพ 1*  และ วิชา GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*  ให้ครบจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา
ทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

2. ส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC  หรือเทียบเท่า เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้  โดยต้องยื่น
ผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2  ที่นักศึกษาเข้าศึกษา  ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550  หรือ
มากกว่า  นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น  ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

 2. ส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC  หรือเทียบเท่า เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้  โดยต้องยื่น
ผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2  ที่นักศึกษาเข้าศึกษา  ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550  หรือ
มากกว่า  นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น  ๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

 

เกณฑ์การขอทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยคะแนนสอบ TOEIC  
ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   GE003  และ GE004 
ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป  ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  GE003  GE004 และ GE005 

 

  เกณฑ์การ
ขอทดแทน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ด้วยคะแนน
สอบ TOEIC  

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  จ านวน 3  หน่วยกิต       
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน 3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

 
 

ส่วนท่ี 2     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
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กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 
 
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

 1) กลุ่มภาษา   

GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 (Vietnamese for Communication)   

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 (Burmese for Communication)   

   2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร   

GE051 มิติแห่งศัพท์ 3(3-0-6)  

 (Aspects of Vocabulary)   

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6)  

 (Research and Academic Project Writing)   

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Business Reading and Writing)   

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)  

 (Reading for Life Development)   

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  

 (Speaking and Presentation Skills)   



รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Intercultural Communication)   

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
           (Citizen Reporters) 

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
รหัสวิชา 

 
ชื่อวิชา 

  
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)  

 (Business Ethics and Social Responsibility)   

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6)  

 (Online Business)   

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneur)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  

 (E-commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

  (Food Business for Wellness and Beauty)   
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3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovative Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbs Wisdom)   

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Digital Game)   

4.  กลุม่วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา 

 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Love)   

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Art)   

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   



รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  

 (Tales of the World)   

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า
ฟ้ามหาจักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี 

3(3-0-6)  

 (HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  

 (Southeast Asian Writers Award)   

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Poetry Recitation)   

GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ์ 3(2-2-5)  

 (Dance)   
GE312 การขับร้อง 3(2-2-5)  

 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   
GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5)  

 (Flower Decoration)   
GE315 พัสตราภรณ์ 3(3-0-6)  

 (Costume and Garment)   



21 
 

รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5)  

 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 3(3-0-6)  

  (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง 

3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6)  

 (Museum Management)   

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  



รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6)  

 (Rice Culture)   

GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6)  

 (Water Culture)   

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศ

ไทย 

3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Gender Diversity in Thai Society)   

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6)  

 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 

  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6)  

 (Invented Tradition)   
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รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festival in Thailand)   

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6)  

 (Animation History)   

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Faiths in Thai Society)   

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6)  

 (Astrology and Forecasting)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

GE379 หมากล้อม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess)   
5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  

รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 
GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   



รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  

 (Generation Z and Quality of Life)   

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)  

 (Development Psychology)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leader)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  

 (Fashion)   

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  

 (Cooking)   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

  (Health and Beauty Care)   
 2)  กลุ่มสังคมยั่งยืน   
E451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  

 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6)  

 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยังยืน 3(3-0-6)  

 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  

 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)  

 (Intellectual Property)   
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รหัสวิชา 
 
 

ชื่อวิชา 
  

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)  

 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6)  

 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6)  

 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  

 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Environment)   
(2) หมวดวิชาเฉพาะ มี 3 กลุ่มวิชา จ านวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

ก. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 24 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 
      กลุ่มวิชาแกนคณะ เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนคณะจ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

HO101  ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(2-2-5)   - 
 (Information Literacy Skills) 
HO103 สุนทรียวิจักษ์      3(3-0-6)   - 
 (Aesthetic Appreciation) 
HO117  อารยธรรมวิวัฒน์                                                                    3(3-0-6)                           - 
             (Evolution of Civilizations) 
HO118  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                     3(3-0-6)                           - 
             (Critical Thinking) 
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม     3(3-0-6)   - 
 (Language and Culture) 
HO203 วาทศิลป์      3(2-2-5)   - 
 (Speech Communication) 



HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)   - 
(Ethics for Daily Life) 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา     3(3-0-6)   - 
 (Group Dynamics) 
HO308  ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์                                                 3(3-0-6)                           - 
             (Understanding in Human Sciences) 
  

กลุ่มวิชาแกนสาขา จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 
    ข. กลุ่มวิชาเอก จ านวน 60 หน่วยกิต 
        วิชาเอกบังคับ  จ านวน 30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR103 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
                 (English Conversation 1)    

3(1-4-4) - 

HR203     การอ่านภาษาอังกฤษ  
(English Reading) 

3(1-4-4) - 

HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
   (English Writing 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HO266 

HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ  
   (Introduction to the Study of English Literature) 

3(1-4-4) - 

HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
   (Introduction to English-Thai Translation) 

3(1-4-4) - 

HR207 โครงสร้างภาษาอังกฤษ       
                 (English Structure) 

3(1-4-4) - 

HR208     การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
                 (English Conversation 2) 
HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 

   (Introduction to Thai-English Translation) 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 

ศึกษาก่อน HR103 
 
- 

HR401  นวนิยายอังกฤษ  
  (English Novels) 

3(3-0-6) 
 

ศึกษาก่อน  HR205 
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รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR403 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ  
  (Seminar in English Language Usage) 

3(0-6-3) - 

 
        วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  
        แผน ก หลักสูตรปกติ     เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกจ านวน 30 หน่วยกิต 
        แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    วิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิตและเลือกรายวิชาในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก จ านวน 24 หน่วยกิต  
 
     รายวิชาเอกเลือกหมวดภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR334 ภาษาอังกฤษจากสื่อ 
 (English from the Media) 

3(1-4-4) - 

HR336   เร่ืองสั้นอังกฤษ  
 (English Short Stories) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 

HR337 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน  
 (Children’s and Adolescent Literature) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR338 กวีนิพนธ์อังกฤษ  
 (English Poetry) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR339  ละครอังกฤษ  
  (English Drama) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR431     การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 
                 (English Critical Reading) 
HR432     การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์ 
                 (English Critical Writing) 
HR433     การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
                 (Creative Writing) 
HR434 วรรณกรรมเอกของโลก  
  (Masterpieces of World Literature) 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 
 

3(3-0-6) 

ศึกษาก่อน  HR203 
 

ศึกษาก่อน  HR204 
 

ศึกษาก่อน  HR204 
 

ศึกษาก่อน  HR205 
 



รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR435 นวนิยายสืบสวน  
  (Detective Novels) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR442 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
  (Independent Study) 

3(0-6-3) - 

HR443 ประสบการณ์วิชาชีพ 
  (Professional Internship) 

3(0-20-10) - 

HR444 สหกิจศึกษา   
  (Co-operative Education) 

6(0-40-20) - 

HR445 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ      
               (Integrated Skills in the English Language) 

3(1-4-4) - 

HR446     การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
                 (English Pronunciation for Professions) 

3(1-4-4)  

     
    รายวิชาเอกเลือกหมวดการแปล 
รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR340      การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                  (Science and Technology Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR341    การแปลข่าวและสารคดี 1  
                  (News and Documentary Translation 1) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR342      การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1  
  (Business and Public Relations Translation 1) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR343     การแปลเชิงวัฒนธรรม 
                 (Cultural Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR344      การแปลงานวิชาการ 
                 (Academic Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR436      การแปลข่าวและสารคดี 2  
                  (News and Documentary Translation 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR301 

HR437      การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 2  
                  (Business and Public Relations Translation 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR301 



29 
 

รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR438     การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร  

    (Translation of Film Scripts and Plays) 
3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR439     การแปลงานวรรณกรรม  
    (Literary Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR441     สัมมนาการแปล  
  (Seminar in Translation) 

3(0-6-3) - 

HR442  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
   (Independent Study) 

3(0-6-3) - 

HR443  ประสบการณ์วิชาชีพ  
              (Professional Internship) 

3(0-20-10) - 

HR444  สหกิจศึกษา   
   (Co-operative Education) 

6(0-40-20) - 

   
      ค. กลุ่มวิชาโท จ านวน 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาโทของสาขาอ่ืนที่เปิดภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  และกลุ่มวชิาโทต่างคณะที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ จ านวน 15 หน่วยกิต  
 

วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล 
        กลุ่มวิชาโทของสาขาที่เปิดให้นักศึกษาสาขาอื่นและคณะอื่นมาเลือกเรียนได้จ านวน 15 หน่วย
กิต ดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HX101 การเขียนภาษาอังกฤษ 1   

(English Writing 1) 
3(1-4-4) 

 
- 

HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น  
 (Introduction to English-Thai Translation) 

3(1-4-4) - 

HX 103   การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
                 (Introduction to Thai-English Translation) 

3(1-4-4) - 

HX104 การแปลข่าวและสารคดี 1   
(News and Documentary Translation 1) 

3(1-4-4) 
 

ศึกษาก่อน HX102 



รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

HX105 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1  
(Business and Public Relations Translation 1) 

3(1-4-4) 
 

ศึกษาก่อน HX102 

HX106    การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร 
                 (Translation of Film Scripts and Plays) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน HX102 

HX107     การเขียนภาษาอังกฤษ 2  
                 (English Writing 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน HX101 

                                      
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 
            นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย  6  หน่วยกิต  ทั้งนี้  นักศึกษาอาจ
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนในระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์หรือ
คณะอ่ืนในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับรองจากส านักงาน ก.พ.   
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (แผน ก หลักสูตรปกติ) 
 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO166 ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) - 
HR103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) - 

รวม 18  
 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE002 
หรือคะแนน 
TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า 

GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO167 ลักษณะและความหมายของค า 3(1-4-4) - 

 วิชาแกนคณะ 1 วิชา 3  
รวม 18  

 
 
 
 



ชั้นปีท่ี 2  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003 
หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า 

HO266 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 3(1-4-4) - 
HR203 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) - 
HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 3(1-4-4) - 
HR207 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) - 

 วิชาแกนคณะ 1 วิชา 3  
รวม 18  

 

ชั้นปีท่ี 2  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004 
หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า 

HO267 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) - 

HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HO266 

HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดี
อังกฤษ 

3(1-4-4) - 

HR208 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HR103 

 วิชาโท (1 วิชา) 3 - 

รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

HO366 เทวต านานตะวันตก 3(3-0-6) - 
HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HR206 

 วิชาเอกเลือกทางภาษา 2 วิชา 6  
 วิชาเอกเลือกทางการแปล 1 วิชา 3 - 
 วิชาโท (1 วิชา) 3 - 

รวม 18  
 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วิชาเอกเลือกทางการแปล 2 วิชา 6 - 
 วิชาโท 2 วิชา 6 - 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 
 วิชาแกนคณะ 1 วิชา 3  

รวม 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีท่ี 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

HR401 วิชาเอกบังคับ: นวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HR205 

HR403 วิชาเอกบังคับ: สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) - 
 วิชาเอกเลือกทางการแปล 2 วิชา 6 - 
 วิชาเอกเลือกทางภาษา 1 วิชา 3 - 
 วิชาโท (1 วิชา) 3 - 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

รวม 21  

 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 HR444 สหกิจศึกษา 6  นักศึกษาต้องมี
เกรดเฉลี่ยรวมทุก
ภาคการศึกษา 2.5 

ขึ้นไป 
รวม 6  

 
หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความ

เหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
 -  นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 
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แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (แผน ข ไม่มีสหกิจศึกษา) 
 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO166 ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) - 
HR103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) - 

รวม 18  
 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE002 
หรือคะแนน 
TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า 

GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO167 ลักษณะและความหมายของค า 3(1-4-4) - 

 วิชาแกนคณะ 1 วิชา 3  
รวม 18  

 
 
 
 
 

 



ชั้นปีท่ี 2  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003 
หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า 

HO266 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 3(1-4-4) - 
HR203 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) - 
HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 3(1-4-4) - 
HR207 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) - 

 วิชาแกนคณะ 1 วิชา 3  
รวม 18  

 
ชั้นปีท่ี 2  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004 
หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า 

HO267 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) - 

HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HO266 

HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดี
อังกฤษ 

3(1-4-4) - 

HR208 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HR103 

 วิชาโท (1 วิชา) 3 - 

รวม 18  
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ชั้นปีท่ี 3  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

HO366 เทวต านานตะวันตก 3(3-0-6) - 
HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HR206 

 วิชาเอกเลือกทางภาษา 2 วิชา 6  
 วิชาเอกเลือกทางการแปล 1 วิชา 3 - 
 วิชาโท (1 วิชา) 3 - 

รวม 18  
 

ชั้นปีท่ี 3  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วิชาเอกเลือกทางการแปล 2 วิชา 6 - 
 วิชาโท 2 วิชา 6 - 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 
 วิชาแกนคณะ 1 วิชา 3  

รวม 18  
  



 
 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคต้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

HR401 วิชาเอกบังคับ: นวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HR205 

HR403 วิชาเอกบังคับ: สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) - 
 วิชาเอกเลือกทางการแปล 2 วิชา 6 - 
 วิชาเอกเลือกทางภาษา 1 วิชา 3 - 
 วิชาโท (1 วิชา) 3 - 
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

รวม 21  

 

ชั้นปีท่ี 4  ภาคปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วิชาเอกเลือกทางภาษา 2 วิชา 6 - 
รวม 6  

 
 

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความ
เหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

 -  นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

  1) กลุ่มวิชาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
          พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
           Development of standard Thai language skills: listening, speaking, reading, 
and writing; use of Thai language to develop thinking process and careers; 
practice of Thai language skills through lessons, reading passages, and exercises 
relating to students’ future careers 

 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
           พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น

ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น 
ๆ   การพูดทักทาย เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูล
อย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดง
ความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           Development of English communication skills in everyday life focusing on 
listening to short passages or conversations for main ideas and details, greeting, 
taking part in small talks, introducing oneself, welcoming, asking and giving basic 
information, reading short passages for main ideas and expressing opinions 
towards what is being read, and writing short passages in both general and 
electronic forms. 

 

 
 
 
 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 



 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  

                 หรือเทียบเท่า 
 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้น
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่
ซับซ้อนขึ้น  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและ
เปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
            Development of English communication skills in everyday life focusing on 
listening to more complicated passages or conversations for main ideas and details, 
taking part in conversations by asking, responding, and expressing opinions, 
speaking in various situations in everyday life as well as presenting and comparing 
basic business information, reading more complicated passages on diverse topics 

 

GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ

เทียบเท่า 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์
น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
           Development of English for business communication skills relating to 
students’ fields of study by integrating the four skills: listening, speaking, reading, 
and writing, including telephone conversation; presenting, comparing, and 
analyzing business information; reading news or articles for details and 
summarizing main ideas; external readings and self-study lessons 
 
 
 

 

GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
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 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือ
บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอก
เวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
           Development of English for business communication skills relating to 
students’ fields of study by integrating the four skills: listening, speaking, reading, 
and writing, including presentation and discussion skills, job interview, writing 
resumes and application letters, reading news or articles for details and 
summarizing main ideas, external readings and self-study lessons 

 

 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ 

ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหา
และโอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและ
สร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิ งธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม 
      Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, skills, 
mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and generate ideas for 
solving problems and creating value, as well as development for business practice 

 

 
 
 

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6)  

 (Digital Innovative Thinking and Coding)   



          แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเค
ชัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
        Concepts, points of view and applications of information technology to 
support learning and problem solving in the digital economy era, as well as 
practice in fundamental skills for application usage and modern application 
program development through researching, analyzing and assessing data 
leading to innovation responding to people’s needs 

  

 
ส่วนที่ 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 (Malay for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการ

สนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความ
ส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
          Malay language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main ideas, 
and basic paragraph writing 
 
 
 
 
 
 

 

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Vietnamese for Communication)  
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        ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการ
สนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความ
ส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
          Vietnamese language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main ideas, 
and basic paragraph writing 

 

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและ
การเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
          Burmese language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main ideas, 
and basic paragraph writing 

 

 
2)  กลุ่มทักษะการสื่อสาร 

 

GE051 มิติแห่งศัพท์  
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การบัญญัติศัพท์  ทักษะการ
ใช้พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         Vocabulary and language learning, word structures, spelling and 
pronunciation, word meaning, history of words, word usage, neologism 
(coining new words) , dictionary usage skills, comparative study of English 
and Thai words 
 
 
 
 
 
 

 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) 



 (Research and Academic Project Writing)  
        โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการ

ทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
       Structures of various types of projects, such as projects proposing 
campaigns or activities, academic projects, and research projects with 
precise and appropriate expressions 

 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
         หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์

และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์
และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่  พัฒนา
ทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 
        Principles and importance of business reading and writing, study of 
business terminology and expressions relating to meaning and appropriate 
use in various contexts, analyzing and interpreting business articles in 
contemporary and new media forms, development of business writing skills 
in various types through writing practice 

 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพันธ์ระหว่าง

การอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  
อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
         Meaning, importance, and value of reading, relationship between 
reading and life development, development of reading skills, reading for 
main ideas, analytical and interpretative reading, reading practice of articles 
relating to life development and self-adjustment in the modern world 
 
 
 
 

 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 
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 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูด

และการใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา 
อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและ
น าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อ
รายงาน  การเสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
          Concepts, principles, and business presentation, speech planning and 
use of various forms of media in speaking and oral presentation, techniques 
in the use of verbal and nonverbal communication, media technology in 
speaking and oral presentation, various types of speaking and business 
presentation practice including briefings, presentations aimed at business 
competition, press conferences, etc. 

 

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน์  มิติทางวัฒนธรรม 

และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและ
ความส าคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  
การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
          Philosophy and concepts relating to culture, globalization, cultural 
dimensions, and differences among cultural groups in global society, factors 
relating to cultural values, languages, and identity, roles and importance of 
intercultural communication for individuals and organizations, cultural 
adjustment and blending, intercultural communication as a tool to minimize 
conflicts and build up acceptance at both individual and organizational levels 
 

 

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 

 (Citizen Reporter)  



         หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าว
พลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียง
ข่าวสารและผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 
        Principles and ethics of citizen reporting, techniques for gathering 
data, images, light and sound, as well as news writing and content 
production using mobile devices 
 

 

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 
      Ethics for doing business, case studies in business ethics, business responsibility 
to society, environment, customers, employees, and investors 

 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
           หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเข้าใจปัญหาต่าง  ๆ 

โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก   การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบ
วนซ้ าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความ
แตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวม
มุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     Principles of design thinking to understand real-world problems with emphasis 
on problem elements, finding answers from different perspectives as well as 
iteratively prototyping and testing results to acquire innovative solutions to 
problems, incorporating values of design thinking for business differentiations and 
new business opportunities using theories and real-world practices 
 
 
 

 

GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 

 (Online Business)  
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          ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซัพ
พลายเชน และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจการท างานของระบบ
ส าหรับท าธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย 
และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อทดลองซื้อขายจริง  
         Overview of online business, ranging from types of e-commerce, choices of 
online platforms available for conducting business, to other essential components 
of the e-commerce landscape such as basic knowledge of logistics, supply chain 
management, and e-payment methods; marketing  techniques particularly for online 
business, and providing insights about how systems of e-commerce platforms 
function through practical workshops; learning from both buyer and seller 
perspectives to gain comprehensive understanding about customers' needs and how 
to trade and conduct business online 

 

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
           กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การ

ร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และ
สัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ 
     Law and regulation relating to entrepreneurial or startup business; business 
organization selection, business contract drafting, for example, rent contracts, 
licensing agreements, employment contracts and other related contracts;   acquiring 
business licenses, business tax planning and current issues about law for 
entrepreneurs. 
 
 

 

GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
           กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน 
 



ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
          Electronic Transactions Law, sales contracts, payment and  electronic funds 
transfer. Electronic Data Interchange Law, Electronic Signature Law and Data 
Protection Law. Computer Related Crime, online dispute resolution and case 
studies relating to electronic transactions 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

 (Trading and Investment)  
           รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้
แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 
          Thai economy and business, introduction to stock trading, important 
information in stock trading, factors affecting business management and stock 
prices, various types of stock trading strategy, use of applications to analyze and 
manage investment portfolios, and simulated stock trading 

 

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6) 

 (Wealth Management)  
           ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร 

และการออมประเภทอ่ืน ๆ  การวางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงิน
ส่วนบุคคล 
          Basic knowledge essential for banking industry, assurance, bonds, and other 
savings patterns, financial plans for new generation, personal financial management 
 
 
 

 

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Food Business for Wellness and Beauty)  
           ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความ

งาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิง
 



49 
 

การค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food in wellness and beauty, types and 
examples of commercial food products for wellness and beauty, production 
processes and controls of food production for wellness and beauty, trends in food 
production for wellness and beauty 

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
          Impact of advance in modern technology on environment, farm production, 
medical, communication, biological technology, power storage equipment and 
systems, 3-D printing technology, smart materials, alternative energy technology, 
new technology affecting ways of life, business management, and world economy 

 

GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
         พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและ

เคร่ืองมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
        Introduction to mathematics and statistical analysis in business, techniques and 
tools assisting effective analytical and synthetic thinking 
 
 

 

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Smart Farming)  
         เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท าธุรกิจเกษตร 

 



        Farming and everyday life, local wisdom in farming, use of technology in 
farming, sustainable farming theory, use of farm produce and waste, farming trends 
in Thailand, case studies on farming business 

GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
         ความส าคัญของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
เด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง  
หลักการใช้ เค ร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรม
เคร่ืองส าอางที่เป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
              Importance of cosmetics for health and beauty, types of cosmetic products, 
skin-care products, hair-care products, facial make-up products, oral care products, 
child and adult products, spa products, cosmetic buying guides, beauty products 
instructions, benefits of cosmetic innovation on health and beauty technology 

 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Herbs Wisdom)  
           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบัน

ในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์และ
อุตสาหกรรม   
          Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the past and present relating to 
the use of Thai herbs, herbal properties in farming, medication and industry  

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Technology)  
        ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
        Advances in technology in the digital era, diverse forms of technology, impact 
of technology on people’ s way of life in the digital era, business management, 
economy, and environment including morals, ethics, and human rights, as well as 
personal adjustment for changes in the digital era 
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GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Games)  
         เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล  

กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
         Decision-making techniques, competition techniques, knowledge required in 
playing digital games, case studies related to digital games 

 

 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์  โดย

พินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้ง
ในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
         Study of the phenomenon of love as humans’ basic emotion by analyzing and 
discussing love issues through philosophical aspects as an individual and social 
dimension 

 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ 

ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
          Study of paradigms and meanings of art and its relationship to reality, 
knowledge, and values of art works 

 

 
 
GE303 

 
 
รูปรสกลิ่นสีเสียง 

 

 

3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของ

ธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึก
ของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม 
วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เ ร่ืองรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้

 



ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 
        Words signifying shape, taste, smell, color, and sound in language, perception 
of shape, taste, smell, color, and sound in various dimensions: nature, religion, 
society, and culture, influence of shape, taste, smell, color, and sound on human 
feelings and creation of art works in every form, such as architecture, literature, 
painting, and decorative arts, applying the knowledge of shape, taste, smell, color, 
and sound to product design, advertising, cooking, and food design 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเร่ืองเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองเล่ากับ

ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ืองเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       Meanings and functions of narratives, relationship between narratives and life, 
society, economy, politics, culture, and psychology; analysis of contents, forms, 
and techniques used in various forms of media; practices in effective and purposeful 
storytelling 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรม

การสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึก
ปฏิบัต ิ
         Theories and concepts relating to interpretation of drama and film, drama and 
film production and perceiving cultures in Thai society; guidelines to analyzing and 
interpreting drama and film, case studies on drama and film analysis and practice 

 

GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 

 (Tales of the World)  
         ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  

ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบาง
เร่ืองทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
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        Meaning, importance, and roles of tales in human beings’ lives, characteristics 
of eastern and western tales, interpretative reading of selected significant pieces of 
Eastern and Western tales 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
         พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 
         HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and writing, importance, 
outstanding characteristics, values, and beauty of her writing, as well as the roles of 
her writing on Thai society and publishing circles 

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 

ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
        History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. Write), importance, values, 
and roles of Southeast Asian Writers Award on Thai literary circle 

 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Poetry Recitation)  
         หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย ์

กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ 
รวมทั้งกลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 
        Principles and practice of tonal recitation of Thai poetry in various forms and 
rhythms as well as voice projecting techniques appropriate for each type of tonal 
recitation 

 

GE310 นาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 

 (Thai Classical Dance)  
         หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน                   

เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
 



          Introduction to Thai classical dance and basic movements, practice of Thai 
classical dance movements including slow movements (plheng cha), fast 
movements (phleng reo), and major movement series (ram mae bot) 

GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5) 

 (Dance)  
         รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,                   

K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ  
         Dance genres and movements such as Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-
Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, practice of various dance movements 

 

GE312 การขับร้อง 3(2-2-5) 

 (Singing)  
         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        Voice projection, music genres, voice control, listening for beats and rhythms, 
singing practice for social events and stage performance on various occasions, 
practice of movements appropriate for each type of events 

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟัง

ดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและ
เคร่ืองดนตรี 
         Music listening for understanding and appreciation of its values, development 
of music and its genres, as well as characteristics of songs and musical instruments 

 

GE314 การจัดดอกไม ้ 3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพื่อขัด

เกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้
เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 
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        Science and art of flower decoration, meaning of flowers leading to 
understanding of aesthetic experience, understanding of how to use flowers as a 
means to communicate and convey people’s emotions and feelings 

GE315 พัสตราภรณ ์ 3(3-0-6) 

 (Costume and Garment)  
         ประวัติของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่ง

ร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรม
ของราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืน
ประวัติ ภูมิหลังของ     พัสตราภรณ์ไทย 
        History of costumes and accessories, fashion styling appropriate for social 
status, times, and purposes in the contexts of royal court and commoner cultures, 
analysis of case studies relating to costume and garment design, revitalization of 
Thai costumes and garments 

 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 

 (Costume and Make-Up Design)  
         ความหมาย และความส าคัญของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ  การฝึก

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรับการ
แสดง 
       Meaning and importance of costumes and accessories, practice of costume and 
accessory design for various types of performance, basic make-up theories and 
practice, make-up techniques for stage performance 

 

GE317 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
       ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรม

ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิง
ร่วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 
      Meaning, importance, and values of the arts, principles of art appreciation for 
different art forms: painting, literature, music, dance, and contemporary 
entertainment media relating to forms, contents, and aesthetic concepts 

 



GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบา้นไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านใน

ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการ
ประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
            History, characteristics, genres, and values of Thai folk games in different 
regions of the country, Thai folk song genres, influence of social environment, 
geography, values, and principles of life on Thai folk games, application of 
traditional Thai folk songs appropriately used on different occasions 
 

 

 2) กลุ่มวัฒนธรรม   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 

 (Popular Culture)  
         ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรมประชานิยม และอิทธิพลที่

มีต่อสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุน
นิยม  อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและสื่อมวลชน  บริบททางสังคมและ
การเมือง  การบริโภควัฒนธรรม และวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลใน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชั่น ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
สินค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์ 
        Meaning, distinctive characteristics, origin and development of popular 
culture, and its impact on Thai society, relationship between popular culture and 
capitalism, cultural production industry and mass media, social and political 
contexts, cultural consumption, analysis of popular culture influencing people’s 
everyday life in Thai society, such as fashion, music, TV drama, film, souvenirs, 
photographs, and TV programs 

 

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Entertainment Media)  
            ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรม
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การสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันใน
ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 
         Distinctive and shared characteristics of entertainment media in ASEAN 
countries, relationship between entertainment media and society in different 
countries, creation and consumption of entertainment media in different countries, 
influence of entertainment media from ASEAN countries on each other, analysis of 
interesting issues existing in ASEAN entertainment media 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิด
ชาตินิยม  และการแก้ไขวิกฤตของชาติ 
        Concepts of art and cultural identity in ASEAN community, factors affecting 
the creation and conservation of art and culture in different countries, critical 
situation of contemporary cultures in ASEAN community, cultural adjustment and 
adaptation for tourism economy, nationalism, and solutions to countries’ crises 

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรม

อินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
        Adopting and integrating foreign cultures in Thai society, influence of cultures 
from India, Sri Lanka, Khmer, China, Muslim world, and the Western world on the 
creation of Thai arts 

 

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนา

ประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การ
ปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถิ่น 
ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่
ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์ 

 



            History of Thailand’s society after revolution, policy relating to 
modernization and its impact on society, education, politics, administration, mass 
media, arts, tastes, local Thai conceptualization, and national ideology, analysis of 
change, disentanglement, and existence of Thai society from the modernization to 
globalization periods 

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 

 (China’s National Ideology)  
         พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ

เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
         Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom, politics, 
administration, and economy, which reflect China’s national ideology from past to 
present 

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้ง
เหตุการณ์ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง 
ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
         World’s major events in political, economic, and social dimensions, 
cooperation and conflict in modern world society, and important events in Thailand 
related to world events; thinking about, analyzing, criticizing, and comparing these 
important world events occuring at different times and having impact on changes 

 

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
        ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม  เกณฑ์การ

จ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล
ของภาวะหลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  
        Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria for language 
classifications in society, linguistic interference and integration, and the influence 
of multilingualism on people in society 
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GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
         ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภท

และรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
        Meaning, function, importance, and values of museums on society, 
classifications and types of museums, museum displays, concepts relating to 
museums, museum management, museum marketing, conservation and exhibition 
of local museums, models of Thai local wisdom museum, community participation 
and ideal museum society, virtual museum 

 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) 

 (Western Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็น

ปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลัง
สมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 
          Concepts and study of the thinking process in the Western World, focusing 
on critical issues existing in different periods: ancient, medieval, modern, and post-
modern, with the aim to learn the foundation and development of the thinking 
process in the Western World 

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 

 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญ่ีปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญ
ด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
           Concepts and study of the thinking process in the Eastern World, focusing 
on the mainstream concepts from India, China, and Japan, with the aim to consider 
critical issues relating to searching for the meaning of life in the Eastern Way 

 

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) 

 (Tea Culture)  



         ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษา
วัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการ
บริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม 
ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัตน์ 
         Origin and development of tea culture, social history relating to tea in different 
countries, particularly in China, Japan, and ASEAN region, study of tea culture in 
Thai society, such as beliefs and principles of tea leaves, tea consumption, creation 
of tea business, tea house culture in the South, tea and rituals, tea as a contemporary 
culture in the globalization era 

 

GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6) 

 (Rice Culture)  
         ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

ข้าวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริง  
วิเคราะห์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
            Meaning and scope of rice culture, relationship between rice culture and 
Thai people in both the royal court and commoner cultures, rice culture in the 
stream of change in the world society, case studies relating to rice culture as existing 
in real locations, analysis and creation of rice culture in the context of contemporary 
society 

 

GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6) 

 (Water Culture)  
         วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม 

บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เร่ือง
วัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
        Water culture in Thai literature, legends, tales, and works of art, role and 
meaning of water in royal ceremony, tradition and folklore relating to water in 
different regions, Thai local wisdom of the past regarding water management, 
concept of water culture in the era of irrigation, water management and problems 
in modern Thai society 
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GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การ                  

ไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีน
และการขยายตัวของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย  
อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการ
ของการสร้างสังคมจีนาภิวัตน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น 
ๆ ในสังคมไทย  
          Shrine and oblation belief of the Chinese in Thailand, oblation and the 
creation of Chinese culture, shrine and the establishment of Chinese community 
and its expansion, role of shrine and oblation in contemporary context, such as 
tourism, creative economy, creative folklore, and development of Sinicization, case 
studies relating to shrine and oblation in Thai society 

 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ ความ

แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
สังคม  สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่ย่านที่อยู่
อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ ๆ  
         Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity, ethnic 
diversity, advantages and disadvantages of ethnicity in society, plural society and 
challenge in ASEAN community, survey of some significant ethnic locations in 
Bangkok 

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Gender Diversity in Thai Society)   
            ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษา

ความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  ทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทาง
จิตวิทยา  และอ่ืน ๆ ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
          Meaning of gender diversity, concepts used to study gender diversity in 
different dimensions, science, anthropology, and psychology, understanding of 
gender diversity in Thai society 

 



GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Folklore)  
         ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนว

ใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบัน 
        Origin and development of folklore, modern folklore concepts, and modern 
folklore for the creation of social activities, as well as the influence of modern 
folklore on current Thai society 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) 

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
         ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 
         Meaning of archaeology, relationship between archaeology and works of art, 
art history in Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

 

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Local and Creative Cultural Products)  
          กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจ

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อแสวงหา
สินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา    ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
           Localism in Thai society, relationship between local and national economy, 
concepts relating to geographical indication and local culture leading to cultural 
products, creation and production processes of cultural products, use of case studies 
as a tool to collect data in local communities in search of products with geographical 
indication 

 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
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         ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  พัฒนาการ
ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธี
ส าคัญในราชส านักไทย 
          Meaning and function of royal tradition and ceremony in Thailand, 
development of royal tradition and ceremony in Thai history, significant royal 
traditions and ceremonies in Thai royal court 

 

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของประเพณี

ประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาท
หน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการสร้างวาทกรรม
ตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
        Meaning and importance of invented tradition, origin and development of 
invented tradition, theories relating to the analysis of invented tradition, social crisis 
and role of invented tradition, influence of invented tradition on discourse 
construction in accordance with people’s thought in modern Thai society, case 
studies relating to invented tradition in Thai society, and analysis of invented 
tradition existing in modern Thai society 
 
 

 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Tradition and Festivals in Thailand)  
         ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและเทศกาล

ต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีใน
สังคมไทย 
          Importance of traditions and festivals in Thailand, function of traditions and 
festivals in ways of life, beliefs, values, and Thai wisdom; annual traditions and 
festivals in Thai society 

 

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 

 (History of Photography)  



         ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่าของภาพถ่ายใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้ง
ทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้ง
ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถและ
ทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อ
จรรโลงใจต่อสังคม 
        Photography history, importance and value of photography in society, 
relationship between human and photography, meaning of photography with its 
sentimental and historical values, creation of photographic art by integrating 
concepts, theories, techniques, and creativity, photographic ability and skills 
applied to the creation of photographic art 

 

GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น

ตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติ
และอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้ง
ระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
         History and development of animation, various aspects relating to animation 
such as time sequence, production process, medium, culture, genres, animation 
artists, attitudes and nationality influence, gender, technology, cultural identity, and 
conflict between art and industry 
 
 

 

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา

ความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บ
ข้อมูลความเชื่อภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความเชื่อและ
การประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย 
      Meaning of faith, types of faith, concepts and theories used to study faith, 
relationship between faith and Thai society, faith data collection and analysis, 
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phenomenon of faith, applying knowledge about faith for different purposes in 
contemporary Thai society 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) 

 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  
การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์
และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
       Comparative concepts of astrology and forecasting in Eastern and Western 
societies, ideology, meaning, and wisdom in Thai astrology, classification of 
astrology and forecasting, use of linguistic logic and interpretation of meaning in 
astrology, astrologers’ invented tradition and identity creation, case studies relating 
to astrology and forecasting in Thai society 

 

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 

 (World Religions)  
        ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุค
ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including Christianity, Buddhism, Islam, 
and Hinduism; philosophy and religious practice of world’s major religions, current 
social phenomena in the era of mixed religions, religions amidst world crises, 
religion as a solution to social problems 

 

GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 

 (Go)  
          การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม 

และปิดเกม  ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-
เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
       Development of Go concepts and tactics used at the opening, middle, and 
ending stages, meaning of territory, types and direction of captured and alive stones, 
ending the game, proceeding the game, formula and tricks, history and culture 

 



GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 

 (Thai and International Chess)  
           ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัวหมาก

รุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์
และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่น
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของ
กีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้ 
           History of Thai and International Chess, study of Thai and International 
Chess pawns, skills and tactics, scoring and strategy, practice of Thai and 
International Chess games 

 

 
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 1). กลุ่มคุณภาพชีวิต  

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
      ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้

เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมินค่า
สารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
      Definition and importance of information literacy, the process of developing an 
information literate person through analyzing information needs, selecting 
information resources, accessing information, evaluating information, managing 
information, and using information ethically and legally 

 

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Discovery of Learning Society)  
          ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ

พัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กร
แห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการเรียนรู้  
สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
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การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้
ต่อไป 
          Meaning and importance of knowledge in human resource development, 
developing and sharing knowledge, power of knowledge, concepts of learning 
organization, learning society and network, learning dynamics, online learning 
society, learning resources, strategic development of learning society, systematic 
life-long learning 

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 

 (Media Literacy Skill)  
          ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้บริโภค  หลักการและ

แนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพ
ข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  โดย
เน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ 
เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 
           Media literacy meaning, influence of media on consumers, principles and 
concepts relating to media literacy, classification of media, news photography, 
advertisements, radio programs, television programs, films, and Internet media, 
focusing on understanding media context including media industry, media 
technology, media psychology and forms and language in media, practice of news 
analysis from different types of media, media literacy law 

 

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 (Generation Z and Quality of Life)  
            แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชั่น

ซี   ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และบุคลิกภาพของเจนเนอเรชั่นซี   การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่า
และมีเป้าหมายของเจนเนอเรชั่นซียุคปัจจุบัน 
          Concepts and research applied to the development of Generation Z’s quality 
of life in various dimensions, body, intelligence, emotion, and society; factors 
affecting Generation Z’s behaviors and personality, Generation Z’s self-adjustment 
and development 

 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 



 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 
          Meaning and importance of development, factors affecting a person’s growth 
and development, theories on the development of human body, emotion, society, 
and intelligence at different ages 
 
 
 

 

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 

 (Psychology and Self-Management)  
       หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความเข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้ 
แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและปรับตัวได้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
         Principles and application of psychological concepts to understand people’s 
differences and social behaviors relating to recognition, learning, motivation, 
emotional quotient, personality, growth mindset, and self-adjustment to understand 
oneself and others, moral and ethics in everyday life 

 

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 

 (Psychology for Teamwork)  
            ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทั้งใน

บทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการ
กับปัญหา  การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
          Psychological theories and concepts applied to teamwork as a leader or 
follower, human relations at work, cooperation in problem solving, effective 
communication, and conflict management 

 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6) 

 (Personality Development for Leaders)  
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       ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ 
และพฤติกรรมสังคม 
      Theory, practice, and skill to develop leadership personality, maximizing 
leadership potential regarding intelligence, personality, emotion, and social 
behavior 
 
 
 

 

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6) 

 (Fashion)  
         ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก  การ

สร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของ
แฟชั่นต่อสังคม 
        Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, 
classification of fashion, fashion show, fashion and society 

 

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 

 (Cooking)  
      ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก  

ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
      Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, cooking practice 
of both savory and dessert dishes 

 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Health and Beauty Care)  
        หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health, beauty, as 
well as concentration and clear mind, beauty products 
 

 

 2) กลุ่มสังคมยั่งยืน  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 



 (Knowledge of the King)  
       การพัฒนาสังคมไทยตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคมสมัยใหม่   การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติโลก
ในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       Development of Thai society from the past to present focusing on modern 
society, social change, concept, meaning, and application of sustainable economy 
wisdom into practice at both family and community levels, sustainable economy 
society and its existence amidst the stream of globalization, sustainable economy 
as a solution to current world crises, sustainable economy and way of life 

 

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 3(3-0-6) 

 (TCC and Our UTCC)  
          ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาท

ของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับ
ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
         History of Thai Chamber of Commerce (TCC), TCC network, the role of TCC 
and University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) in society and country 
at regional and international levels, TCC’s and UTCC’s prominent figures 

 

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

 (Social Studies for Sustainable Society)  
       หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน และสังคมที่ยั่งยืน 
       Principles and basic concepts relating to major events and problems in Thailand 
and world society, family system, economic system, political and administrative 
system, education system, health care system, analysis of factors and impacts as 
well as synthesis of problem solution and prevention or improvement plan to benefit 
oneself, others, and sustainable society 
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GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การ
จัดท ากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   การ             
อุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติ
บุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 
         Definition of law, source of law and evolution of law; legal system , origin of 
law including legislation process, enforcement of law, interpretation, legal 
loopholes; law relating to everyday life such as person, legal act, right over 
individual and right over  property, and criminal law 

 

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  
           กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  

เคร่ืองหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด 
รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
           Intellectual property law, copyright, trademark; protection, licensing, 
registration and infringement of intellectual property including related case studies 

 

GE456 การท่องเท่ียวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว 
          Characteristics and importance of geography influencing culture and creative 
tourism, geographical and cultural identity, tourism activity planning in accordance 
with geography and culture, applying knowledge to professions in tourism industry 

 

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0-6) 

 (Geography and History for Thai Tourism)  



         ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  
รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 
          Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions 
including society, culture, tradition, works of art, problems, and impacts on Thai 
tourism industry 

 

GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา  แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของ                      

นักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   
เร่ืองเล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย  
ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 
         Death philosophy in religions, concepts of death by prominent world 
philosophers, analysis of death concept from discourse, sayings, and literature 
leading to the understanding of Thai concepts of death, dying state, mindful 
preparation for death, concepts relating to life after death 

 

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิต

ส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์
ในชีวิตจริงที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ  
     Buddhist practice as a solution to everyday life problems including personal life, 
work, and living with others in society, authentic case studies relating to life 
problems and solutions 

 

GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 

 (Ecological Consciousness)  
             มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์
สื่อเพื่อรณรงค์                   เร่ืองนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิต
โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์                  การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การแสดงละครเวที 
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         Concepts of ecological consciousness among Thai people, relationship 
between humans and nature, origins of natural resources and environmental 
conservation in modern society, building ecological consciousness; ecological 
consciousness campaigns, short films, posters, and stage dramas 
 

GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Environment)  
          ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน 
          ASEAN environmental phenomena and issues as a result of culture, politics, 
capitalist economy, geographical structures, and ethnic migration, policies and 
agreements relating to ASEAN environment, ASEAN’s environmental 
organizational structures and cooperation mechanisms, sustainable environmental 
management 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                              จ านวน    99 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน            จ านวน    24 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วย 
 ก. กลุ่มวิชาแกนสาขา           จ านวน    15 หน่วยกิต 
HO166 ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
  (English Pronunciation Skills) 
 พื้นฐานการออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า วลีและประโยคภาษาอังกฤษ การปรับปรุงและการ
พัฒนาการออกเสียง การฝึกการออกเสียงและใช้เสียงในสถานการณ์ต่าง ๆ  
HO167    ลักษณะและความหมายของค า 3(1-4-4)                   

(Features and Meanings of Words)  
    โครงสร้างของค าในภาษาอังกฤษ องค์ประกอบทางความหมาย การตีความศัพท์จากบริบท 
ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของค าในประโยค การศึกษาค าศัพท์ในแวดวงต่าง ๆ 
HO266     การเขียนภาษาอังกฤษ 1               3(1-4-4) 
                 (English Writing 1) 



 หลักการเขียนย่อหน้า 
 
 
 
HO267     การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Communication) 
 แนวคิดทางด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม   ความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรมในการ
สื่อสาร ปรากฏการณ์ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดสารจากต้นฉบับสู่ ฉบับแปล  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
HO366     เทวต านานตะวันตก 3(3-0-6) 
 (Western Mythology) 
 เทวต านานกรีกและโรมัน เร่ืองราวจากคัมภีร์ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ
วัฒนธรรมตะวันตก  
 ข. กลุ่มวิชาแกนคณะ           จ านวน    9 หน่วยกิต 
 เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกนคณะจ านวน 9 หน่วยกิต 
HO101  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                                                  3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
             ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียง
และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
HO103  สุนทรียวิจักษ์                                                                                                 3(3-0-6) 
             (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเข้าถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน
การดูงานศิลปะ  และการพัฒนารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 
HO117   อารยธรรมวิวัฒน์                                                                                       3(3-0-6) 
              (Evolution of Civilizations) 
              วิวัฒนาการด้านต่างๆของมนุษยชาติต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดต่อไปในอนาคต 
HO118  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                                            3(3-0-6) 
             (Critical Thinking)                        
          การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผู้อ่ืนยอมรับ วิธีการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังชุดของการอ้างเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ



75 
 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นต้นฉบับของตนเอง  
 
HO201  ภาษาและวัฒนธรรม                                                                                     3(3-0-6) 
              (Language and Culture)                                
             ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการสื่อสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  ภาษาที่
สะท้อนความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเชื่อของคนในสังคม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ด้านความคิด 
HO203  วาทศิลป ์                                                                                                                          3(2-2-5)   
              (Speech Communication)                             
             ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดที่ดี 
ความส าคัญของการพูดในสังคม การเลือกหัวข้อเร่ืองที่พูด การพิจารณาผู้ฟัง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีในการพูด และฝึกปฏิบัติ 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                                                                      3(3-0-6) 
           (Ethics for Daily Life)   
             แนววิธีศึกษาประเด็นปัญหาว่าด้วยคุณค่า และความหมายของชีวิต โดยพินิจพิเคราะห์ผ่าน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรอง
รอบด้านอย่างมีวิจารณญาณ                         
HO302    กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา                                                                   3(3-0-6) 
             (Group Dynamics)                          
             ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในการท างานและการสื่อสารในหน่วยงาน การฝึกจัดการ
ด าเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ  
HO308    ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์                                                                         3(3-0-6)  
            (Understanding in Human Sciences)     
            แนววิธีศึกษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ ตลอดจนปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นมนุษย์และสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการความ
เข้าใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย์                     
 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 ก. วิชาเอกบังคับ 
HR103   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(1-4-4) 



                (English Conversation 1) 
                การสนทนาเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ส านวนที่ถูกต้องเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ  
 
HR203 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(1-4-4) 

(English Reading)  
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อหาใจความส าคัญและแนวความคิดของเร่ืองที่อ่าน 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านบทความประเภทต่าง ๆ  
HR204  การเขียนภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) 

(English Writing 2) 
ศึกษาก่อน HO266 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 

                หลักการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ 
HR205  ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 3(1-4-4) 
                (Introduction to the Study of English Literature)  
                องค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

HR206   การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 3(1-4-4) 
                 (Introduction to English – Thai Translation) 
                 หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
HR207  โครงสร้างภาษาอังกฤษ     3(1-4-4) 
 (English Structure)  
 โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับประโยคและระดับข้อความสั้น ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบภายในประโยคและระหว่างประโยค เพื่อใช้อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 
HR208    การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) 
 (English Conversation 2) 
 ศึกษาก่อน HR103 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
 การสนทนาเร่ืองที่ต้องวิเคราะห์ วิจารณ์จากบทความ ข้อเขียน หรือประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
ในสังคม 
HR301  การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 3(1-4-4) 
               (Introduction to Thai – English Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
HR401   นวนิยายอังกฤษ  3(3-0-6) 
                (English Novels) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 
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     องค์ประกอบและรูปแบบการประพันธ์นวนิยายอังกฤษที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม 
 
HR403     สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ  3(0-6-3) 
                (Seminar in English Language Usage) 
 การสัมมนาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว  
 

  ข. วิชาเอกเลือก 

วิชาเอกเลือกหมวดภาษาอังกฤษ 

HR334  ภาษาอังกฤษจากสื่อ 3(1-4-4) 
                (English from the Media) 
                รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ การฝึกทักษะและการสร้างสรรค์โครงงาน
ภาษาอังกฤษ 
HR336  เร่ืองสั้นอังกฤษ 3(3-0-6) 
                (English Short Stories) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 

  เร่ืองสั้นอังกฤษที่สะท้อนแนวคิด ปรัชญา และสังคม 
HR337    วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
               (Children’s and Adolescent Literature) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 

รูปแบบการประพันธ์ แนวคิดและคุณค่าในงานวรรณกรรมประเภทต่าง  ๆ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
HR338  กวีนิพนธ์อังกฤษ 3(3-0-6) 
                (English Poetry) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 
                บทประพันธ์ร้อยกรองส าคัญของกวีอังกฤษและอเมริกัน ศิลปะการประพันธ์ และสาระของบท
กวีที่สะท้อนแนวคิด ปรัชญาและสังคม 
HR339   ละครอังกฤษ 3(3-0-6) 
               (English Drama) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 
                บทละครส าคัญอังกฤษและอเมริกันที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม แนวคิดและปรัชญา 



 
 
HR431 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์  3(1-4-4) 
 (English Critical Reading)   
 ศึกษาก่อน  HR203 การอ่านภาษาอังกฤษ 

 การอ่านงานเขียนและ/หรืองานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินงานเขียนนั้น ๆ อย่างมีหลักการทั้งในแง่ของเน้ือหาและการใช้ภาษา 
HR432 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์  3(1-4-4) 
 (English Critical Writing)   
 ศึกษาก่อน  HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 หลักการวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ การฝึกเขียนบทวิจารณ์ 
HR433    การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(1-4-4) 
 (Creative Writing)   
 ศึกษาก่อน  HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 

 การฝึกฝนกลวิธีการประพันธ์ที่ใช้องค์ประกอบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์  
HR434  วรรณกรรมเอกของโลก 3(3-0-6) 
                (Masterpieces of World Literature) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 
                งานวรรณกรรมส าคัญของโลก บทประพันธ์หรือบทแปลที่เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาศิลปะการ
ประพันธ์ แนวคิด ปรัชญาและสังคม 
HR435  นวนิยายสืบสวน 3(3-0-6) 
               (Detective Novels) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ 
                ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์และวิวัฒนาการของนวนิยายสืบสวนอังกฤษและอเมริกัน
ตั้งแต่เร่ิมแรกในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน 
HR442  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3) 
                (Independent Study) 

  การวิเคราะห์หัวข้อทางด้านภาษา  วรรณคดี หรือการแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการน าเสนอใน
ลักษณะภาคนิพนธ์ 1 ฉบับ  
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HR443  ประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
                 การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือการแปลในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง นักศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาก าหนด    
HR444  สหกิจศึกษา      6(0-40-20) 
               (Co-operative Education)   
               การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา  ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย   
HR445  ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 3(1-4-4) 
                (Integrated Skills in the English Language)   
                การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาความสามารถของ
ผู้ เรียนในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและการท างานในอนาคต 
HR446 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ             3(1-4-4) 
 (English Pronunciation for Professions) 
 การออกเสียงภาษาอังกฤษในบริบทการท างานแวดวงต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ บริการ สื่อมวลชน และ
บันเทิง  
  
 วิชาเอกเลือกหมวดการแปล 
HR340  การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(1-4-4) 
                (Science and Technology Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลตัวบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
 
 
 



HR341 การแปลข่าวและสารคดี 1 3(1-4-4) 
                (News and Documentary Translation 1) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 

  การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
HR342  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1  3(1-4-4) 
                (Business and Public Relations Translation1) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
HR343 การแปลเชิงวัฒนธรรม 3(1-4-4) 
 (Cultural Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
 การแปลตัวบทเชิงสังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   
HR344 การแปลงานวิชาการ 3(1-4-4) 
 (Academic Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
 การแปลงานวิชาการต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   
 HR436   การแปลข่าวและสารคดี 2 3(1-4-4) 
                (News and Documentary Translation 2) 
 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 

  การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   
HR437  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 2  3(1-4-4) 
               (Business and Public Relations Translation 2) 
 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
               การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   
 
HR438   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร 3(1-4-4) 
                (Translation of Film Scripts and Plays)  
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 
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HR439   การแปลงานวรรณกรรม 3(1-4-4) 
                (Literary Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลงานวรรณกรรม เร่ืองสั้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นความถูกต้อง ความเหมาะสมและความสละสลวยของภาษา 
HR441    สัมมนาการแปล   3(0-6-3) 
                (Seminar in Translation)  
 การวิเคราะห์และอภิปรายหลักและกลวิธีการแปลในงานที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ  ต่าง ๆ  
เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการแปลต่อไป   
HR442  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3) 
                (Independent Study) 

  การวิเคราะห์หัวข้อทางด้านภาษา  วรรณคดี หรือการแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการน าเสนอใน
ลักษณะภาคนิพนธ์ 1 ฉบับ  
HR443  ประสบการณ์วิชาชีพ  3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
                 การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือการแปลในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง นักศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาก าหนด    
HR444  สหกิจศึกษา      6(0-40-20) 
               (Co-operative Education)   
               การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา  ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
สาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย   
 
 2.3 กลุ่มวิชาโท               จ านวน 15 หน่วยกิต 
HX101  การเขียนภาษาอังกฤษ 1 3(1-4-4) 
                (English Writing 1) 
                หลักการเขียนย่อหน้า  
HX102  การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 3(1-4-4) 



                (Introduction to English – Thai Translation) 
 หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  
HX103 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 3(1-4-4) 
                (Introduction to Thai – English Translation) 
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี ประโยคและย่อหน้าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
HX104  การแปลข่าวและสารคดี 1 3(1-4-4) 
                (News and Documentary Translation 1) 
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 

   การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
HX105  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1 3(1-4-4) 
                (Business and Public Relations Translation 1) 
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
HX106   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร 3(1-4-4) 
                (Translation of Film Scripts and Plays)  
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 
HX107  การเขียนภาษาอังกฤษ 2 3(1-4-4) 
                (English Writing 2) 
 ศึกษาก่อน HX101 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
                หลักการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ 
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3.2  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

  

1 อาจารย์ 
 

ดร. ภาสกร เชื้อสวย PhD 
 
ศศ. ม.  
ศศ.บ. 

Translation and 
Intercultural Studies 
การแปล 
โบราณคด ี

University of Manchester, UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2553 
 
2540 
2531 

  

2 อาจารย์ 
 

รสสุคนธ์ รัตนธาดา ศศ. ม.  
ศศ. บ.  

การแปล 
การโรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543 
2537 

  

3 อาจารย์ 
 

นฤพนธ์ สอนศร ี ศศ. ม. 
ศศ. บ. 

การแปล 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

2544 
2538 

4 อาจารย์ Thomas Smith MA  MA (Classical 
Languages) 
MA (Classical Studies) 
BA (Literature and 
Latin) 

University of Chicago 
Villanova, USA 
West Chester University, USA 

1992 
1990 
1988 

5 อาจารย์  นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล ศศ. ม.  
วท. บ.  

การแปล 
กายภาพบ าบดั 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2541 
2530 
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 3.2.2 ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์) 
ที่มีอยู่แล้ว ที่มีใน

หลักสูตรที่จะ
เปิดใหม่ 

1 อาจารย์ ดร. ภาสกร เชื้อสวย Chueasuai, P. (2013) ‘Translation shifts in 
multimodal texts: A case of the Thai version of 
Cosmopolitan’ Journal of Specialised Translation, 
issue 20 July 2013 
http://www.jostrans.org/issue20/art_pasakara.php 

Certificate of Completion, 
Translation Research Summer 
School, 2007, University College 
London, UK, 17th - 29th June 2007 
"Research Methodology in 
Translation Studies" workshop, 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหิดล, 17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาที่สอง" ศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29 มกราคม 
2559 
- "Rethinking the feeling of the 
Foreign" ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 19 สิงหาคม 2559 

9 9 

2 อาจารย์ รสสุคนธ์ รัตนธาดา รสสุคนธ์ รัตนธาดา. (2560) ‘กลวิธีการเพิ่มในงานแปล
วรรณกรรม:กรณีศึกษาการแปลค าทางวัฒนธรรมจาก
เร่ืองสี่แผ่นดิน โดยตุลจันทร’์ วารสารฉบับพิเศษคณะ

"Research Methodology in 
Translation Studies" workshop, 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหิดล, 17 มีนาคม 2555  

9 9 
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มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิป์ มหาวทิยาลัยหอการค้า
ไทย มิถุนายน 2560 

- "เสวนาการแปลสู่ภาษาที่สอง" ศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29 มกราคม 
2559 
- "Rethinking the feeling of the 
Foreign" ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 19 สิงหาคม 2559 

3 อาจารย์ นฤพนธ์ สอนศรี นฤพนธ์ สอนศรี. (2560) ‘ซับนรก: จากการแปลสู่การ
แปลง’ วารสารฉบบัพิเศษคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มิถุนายน 
2560 

"Research Methodology in 
Translation Studies" workshop, 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหิดล, 17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาที่สอง" ศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29 มกราคม 
2559 
- "Rethinking the feeling of the 
Foreign" ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 19 สิงหาคม 2559 

9 9 

4 อาจารย์ Thomas Smith Smith, T. (2017) ‘STAR WARS - "The Next 
Generation": The Force of Myth in A New Hope and 
The Force Awakens’ Special Journal of School of 
Humanities and Applied Arts, UTCC. Issue June 
2017. 

"Research Methodology in 
Translation Studies" workshop, 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหิดล, 17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาที่สอง" ศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

9 9 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29 มกราคม 
2559 
- "Rethinking the feeling of the 
Foreign" ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 19 สิงหาคม 2559 

5 อาจารย์ นวลน้อย ตระกูลกิตติ
ไพศาล 

นวลน้อย ตระกูลกิตติไพศาล. (2560) การเรียนการสอน
ด้วยไอแพดและโมบายแอพพลิเคชันในวิชาการแปลเพ่ือ
ธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1. เอกสารบทความ
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2560 

"Research Methodology in 
Translation Studies" workshop, 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
มหิดล, 17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาที่สอง" ศูนย์
การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29 มกราคม 
2559 
- "Rethinking the feeling of the 
Foreign" ศูนย์การแปลและการล่าม
เฉลิมพระเกียรติ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 19 สิงหาคม 2559 

9 9 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

  

1 อาจารย์ 
 

Anthony Catto MA  
 
MA  

English and Industry 
History and Social 
Administration 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
Dundee University 

2008 
 
1981 

  

2 อาจารย์ 
 

Victoria Wichanmuk MA 
 
 
BA 

Teaching English as a 
Foreign Language 
 
Bachelors of Science 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 
University of San Jose Recoletos, 
Philippines 

2558 
 
 
2544 

  

 



 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (วิชาประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา)   
       จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตส่วนหนึ่งที่ต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การท างานจริง หลักสูตรจึงได้ก าหนดรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต) และวิชาสหกิจ
ศึกษา (6 หน่วยกิต) อยู่ในกลุ่มวิชาเลือกให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามเงื่อนไขที่สาขาวิชาฯ 
ก าหนด 
        4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ได้ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น   
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาโดยใช้ภาษาอังกฤษและการแปลเป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม  
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้ดี 
(5) มีความกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานได้ 
4.2 ช่วงเวลาการฝึกงานภาคสนาม  

  ภาคปลาย ของปีการศึกษาที่ 4  
          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ระยะเวลารวม 1  ภาคการศึกษาปกติ 
         
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study) 
          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงาน/งานวิจัยเกี่ยวกับการภาษาอังกฤษและการแปลที่นักศึกษาไปฝึกงานใน
หน่วยงานนั้น ๆ หรือในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจให้มีการด าเนินการ โดยต้องเสนอโครงการการศึกษา
ค้นคว้าหรือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน / การวิจัย
ในรูปเอกสารรายงาน / การรายงานหน้าชั้นเรียนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกงานไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

     5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและการแปล 
     5.2.2 สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
     5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และน าเสนอรายงานได้ 
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     5.2.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน 

          5.3  ช่วงเวลา  
                    ภาคปลายชั้นปีที่ 4 
         5.4  จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง 
                     3-6 หน่วยกิต 
        5.5  การเตรียมการ 
        มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซด์
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานและการวิจัยให้นักศึกษาได้ศึกษาเป็นแนวทาง 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
รายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา มีการจัดสอบการน าเสนอผลงานโดยปากเปล่า 
  



 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 
 

มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
และน าเสนอ การสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในบางรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 
 
 

มีกติกาในการสร้างวินัยให้ตนเอง เช่น การเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
มีการก าหนดการท างานเป็นกลุ่มในบางรายวิชา โดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท างานและเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

มีการสอดแทรกความรู้ด้านวิชาชีพนักแปล จรรยาบรรณของนัก
แปล 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
  (2)  เคารพกฎระเบียบ และข้อตกลงของสาขาวิชาได้ 
  (3)  มีจรรยาบรรณ ไม่คัดลอกงานของผู้อื่นและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
  (4)  มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
  (5)  เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน   

 (2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด การแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 (3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพผ่านการเรียนการสอน 
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(4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซื่อสัตย์
สุจริตผ่านการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย   
 (5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา  จากการให้คะแนนการ                        
เข้าห้องเรียน การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบที่เป็นไปอย่างสุจริต 
 (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและ
ช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ  

(2) มีความรู้ที่เกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มุ่งเน้นการสอนหลักไวยากรณ์และหลักการแปล เพื่อมุ่งสู่การน าความรู้และทักษะภาษาอังกฤษและ

การแปลไปใช้ในองค์กรหรือการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและการแปลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์การสอนผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เช่น การมอบหมายงานให้ค้นคว้า 
อภิปราย และเขียนรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม มีการฝึกฝนในห้องปฏิบัติการทางภาษา ดังสรุปความส าคัญได้ 
ดังนี้  

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้รอบ ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ   

(2) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 

(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและรู้จักค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหัด กิจกรรมในชั้นเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบข้อซักถามของผู้เรียน 



 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ส่งเสริมการเรียนการสอนในลักษณะที่ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ พิจารณา และค้นคว้า เพื่อให้

นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงให้มากที่สุด ผ่านกิจกรรม งานต่างๆ ที่ผู้สอนแต่ละรายวิชามอบหมายให้ ทั้งที่เป็นงาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม อันจะน าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ หลังจากจบการศึกษาได้อย่าง
มีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ ทั้งต่อบัณฑิต และต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 

(1) สามารถคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ /หรือภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานและการ

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถวิจารณ์ผลงานทางภาษาอังกฤษและการแปลได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
(1)   จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์  พร้อมทั้งฝึก

การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2)   ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไปบูรณาการกับ

ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3)   ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
(4)   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินผลการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่รู้จักมาก่อน  บุคคล

ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้  

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
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(4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ          

รับผิดชอบ 
 (1) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(3)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผู้น าหรือผู้ตาม 

(2) ประเมินผลผู้เรียนจากบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
(1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปลในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์และบริบททางวัฒนธรรม 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ 
(3) มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด การฟังและ

การเขียน  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสืบค้นและน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

(1) ประเมินผลผู้เรียนจากความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารจากการสอบวัดผล   
(2) ประเมินผลงานของผู้เรียนจากการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงานที่เป็นรูปเล่ม 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา     
(Curriculum  Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
1.2 เคารพกฎระเบียบ และข้อตกลงของสาขาวิชาได้ 
1.3 มีจรรยาบรรณ ไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืนและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
1.4 มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
1.5 เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก  

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ  
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ภาษาอังกฤษเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ  
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
3.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถวิจารณ์ผลงานทางภาษาอังกฤษและการแปลได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี   
4.2 สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
4.4 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและต่อส่วนรวม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและการแปลได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ 
       บริบททางวัฒนธรรม 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้  
5.3 มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห ์

เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาแกนสาขา                   

HO166  ทกัษะการออกเสยีงภาษาองักฤษ                                        

HO167  ลกัษณะและความหมายของค า                     

HO266  การเขยีนภาษาองักฤษ 1                                     

HO267  การสือ่สารขา้มวฒันธรรม                   

HO366  เทวต านานตะวนัตก                                                         

หมวดวิชาเอกบงัคบั                   

HR103  การสนทนาภาษาองักฤษ 1                                                   



 

รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห ์

เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

HR203  การอ่านภาษาองักฤษ                                                          

HR204  การเขยีนภาษาองักฤษ 2                                                        

HR205  ความรูเ้บือ้งตน้เพื่อการศกึษาวรรณคดี
องักฤษ 

                  

HR206  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งตน้                                             

HR207  โครงสรา้งภาษาองักฤษ                                                       

HR208  การสนทนาภาษาองักฤษ 2                   

HR301  การแปลไทย-องักฤษเบือ้งตน้                                             

HR401  นวนิยายองักฤษ                                                                  

HR403  สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษ                                                 

หมวดวิชาเอกเลอืก                   
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รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห ์

เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

HR334  ภาษาองักฤษจากสือ่                                  

HR336  เรื่องสัน้องักฤษ                                                                 

HR337  วรรณกรรมเดก็และเยาวชน                                                

HR338  กวนีิพนธอ์งักฤษ                                                                

HR339  ละครองักฤษ                                                                       

HR340  การแปลงานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี  

                  

HR341  การแปลขา่วและสารคด ี1                                                  

HR342  การแปลเพื่อธุรกจิและการ
ประชาสมัพนัธ ์1     

                  

HR343  การแปลเชงิวฒันธรรม                   

HR344  การแปลงานวชิาการ                   



 

รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห ์

เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

HR431  การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวจิารณ์                                 

HR432  การเขยีนภาษาองักฤษเพื่อการวจิารณ์                               

HR433  การเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์                                                     

HR434  วรรณกรรมเอกของโลก                                                     

HR435  นวนิยายสบืสวน                                                                

HR436  การแปลขา่วและสารคด ี2                                                  

HR437  การแปลเพื่อธุรกจิและการ
ประชาสมัพนัธ ์2     

                  

HR438  การแปลบทภาพยนตรแ์ละบทละคร                                   

HR439  การแปลงานวรรณกรรม                                                     

HR441  สมัมนาการแปล                   
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รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห ์

เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

HR442  การศกึษาคน้ควา้อสิระ                                                                  

HR443  ประสบการณ์วชิาชพี                                                     

HR444  สหกจิศกึษา                                                                  

HR445  ภาษาองักฤษเชงิบรูณาการ                                                

HR446  การออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่อาชพี                   

HX101  การเขยีนภาษาองักฤษ 1                                                                

HX102  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งตน้                                            

HX103  การแปลไทย-องักฤษเบือ้งตน้                                            

HX104  การแปลขา่วและสารคด ี1                                                  

HX105  การแปลเพื่อธุรกจิและการ
ประชาสมัพนัธ ์1     

                  



 

รายวชิา 
คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทกัษะ 

ทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห ์

เชงิตวัเลข การ
สือ่สาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

HX106  การแปลบทภาพยนตรแ์ละบทละคร                   

HX107  การเขยีนภาษาองักฤษ 2                   



หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก.) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

   (1)  การประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือ
คณะกรรมการที่สาขาวิชาแต่งตั้ง 

(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือ
คณะกรรมการที่สาขาวิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลการสอบ 

(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  
และรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงาน 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน 

เร่ืองระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม  
เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 การให้อนุปริญญา 

นักศึกษาศึกษาได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขั้นปริญญา ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 
2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือสอบได้หน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ยังไม่
ถึงขั้นปริญญา มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได้ 

3.1.2 การอนุมัติปริญญา 
3.1.2.1 นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต 



 

พ.ศ. 2545  
(ภาคผนวก ก) 

(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีพันธะติดค้างหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
(5)  เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมงตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด (ภาคผนวก ง) 
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ภาคผนวก จ) 
3.1.2.2 นักศึกษาที่สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสม

ไม่ถึง 2.00  จะได้รับอนุมัติปริญญาก็ต่อเมื่อ 
(1) ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะท าแต้ม

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก) ว่าด้วยเร่ืองระยะเวลา
การศึกษา 

(2) ลงทะเบียนศึกษาซ้ าเฉพาะวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้น D+ D 
หรือ F จนกว่าจะท าแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก) ว่าด้วยเร่ือง
ระยะเวลาการศึกษา 

3.1.2.3 ในกรณีที่ได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู้ใดมี
พฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะชะลอการ
อนุมัติปริญญาเอาไว้ก่อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีที่ผลของการสอบสวนเป็นที่
ปรากฏชัดว่านักศึกษาผู้นั้นมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง สภา
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติปริญญา 

 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จัดประชุมคณะ เพี่อให้คณาจารย์ทราบ

ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เป้าหมายของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวัง  ตลอดจนจัดการ
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อบรมวิธีการสอน เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพในด้านวิธีการสอน และเพิ่มพูนความรู้ในด้านการ
เรียนการสอนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            2.1.1  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการ
อบรมทางการสอนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  และในต่างประเทศ  
           2.1.2  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล  โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ จัดให้มีการอบรมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ได้แก่ การแนะน าเร่ือง
การตัดเกรดออนไลน์ ให้คณาจารย์เป็นประจ าทุกปี 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
       2.2.1  มีการพัฒนาดา้นวิชาการ  โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และมหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน  ให้ทุนและหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย พร้อมทั้ง
จัดอบรมเกี่ยวกับการท าวิจัย และจัดหา Mentor  
            2.2.2  มีการพัฒนาดา้นวิชาชีพ โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์
และมหาวิทยาลัยให้ทุนคณาจารย์ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ตลอดจนจัดให้มีโครงการสหกิจอาจารย์เพื่อให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบัติงานใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ที่
รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน
อย่างน้อย 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 



 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การ
เรียนรู้ จากการประเมินบัณฑิต ก าหนดเป้าหมายไม่ต่ ากว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 
2.2 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ก าหนดเป้าหมายร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีขั้นตอนการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย โดยมี
การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา และก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาโดยคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวางแผนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรทุกคน เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติขั้นต้น
และศักยภาพในการเรียน ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร 
3.3 การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด อาจารย์แต่ละท่านจะมีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ชัดเจน นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
หรือเร่ืองส่วนตัว และกิจกรรม ได้แก่ การลงทะเบียน การเพิ่มเติม-เพิกถอนรายวิชา ทุนการศึกษา การ
เลือกวิชาเอกหรือการเลือกอาชีพ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยค านึงถึงความต้องการ 
ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office 
Hour) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
3.4 การด าเนินงานด้านการคงอยู่ของนักศึกษา ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีมีหน้าที่ในการดูแล 
วางแผนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในความรับผิดชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้น การขอเปิดรายวิชาต่างๆ ส าหรับนักศึกษาเทียบโอน และนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี หรือที่จะส าเร็จการศึกษา และดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
3.5 การส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 4 ปี ของหลักสูตร ทั้งแผน ก. และแผน ข. 
(สหกิจศึกษา) หรือแผนการเทียบโอนส าหรับนักศึกษาที่มีวุฒิปวส.หรือเทียบเท่า เพื่อให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ หลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยตรง การจัดกิจกรรม Focus group การตอบแบบประเมินการสอน
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ออนไลน์ รวมถึงการร้องเรียนผ่านการถาม-ตอบคณบดี หรืออธิการบดีทางหน้าเว็บไซต์ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการวางแผนเกี่ยวกับการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ส าหรับอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
4.2 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ทั้งอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด้านการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน การท างานวิจัย
และน าเสนอผลงานหรือตีพิมพ์ผลงาน และแผนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดให้เข้าร่วมการอบรม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือทักษะวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตร จากความต้องการของตลาดแรงงานของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารนั้น คาดว่ามีความต้องการสูงมาก ทั้งนี้มีการส ารวจความพึงพอใจของ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
และผู้ใช้บัณฑิต ด้านเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และ
เน้ือหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ของ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการ
บริการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการโรงแรม การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
5.2 การควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทั้ง
ในด้านเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการประเมินหลักสูตรและรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรโดยนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา 



 

5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนโดยร่วมกันพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอน ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเน้ือหาวิชาที่สอน หรือมีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ 
ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าหลักสูตรรับผิดชอบน า มคอ.3/มคอ.4 และข้อสอบ
เพื่อเขา้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา และก าหนดให้มีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกรด และ มคอ.5/มคอ.6 โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.4 การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา โดยก าหนดกลยุทธ์การสอน
และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อแจกและชี้แจง
ต่อนักศึกษาในคาบแรกของการเรียน และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานรายวิชา มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชาภายหลังจบภาคการศึกษา โดยประเมินประสิทธิผลของวิธีการสอนส าหรับการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 นอกจากนี้ยังมีการประเมินนักศึกษา โดยการสอบ Exit exam 
ก่อนจบการศึกษา ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ และทางหลักสูตรจัดสอบในหมวดวิชาเฉพาะ 
5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการเรียนการสอนผ่านระบบ iHybrid หรือการใช้ iPad ในการ
เรียนการสอน ผ่าน iTuneU และ Application อ่ืนๆ ก าหนดให้มีการเชิญวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป็นผู้ที่ท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในหัวข้อน้ันๆ มา
บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ก าหนดให้มีการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานยัง
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน  รวมทั้งมีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
เหมาะสมให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
5.6 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้
กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.7 และท าการติดตาม ดูแล และทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร ภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
การสอนและน ามาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
วางแผนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ ต ารา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอ 



107 
 

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร มีระบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมี
การก าหนดให้หลักสูตรจัดท าบันทึกระบุความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อที่คณะฯ จะได้
ด าเนินการจัดซื้อต่อไป 
6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.1. หลักสูตรมีการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดังน้ี 
1.1. ห้องเรียน 1 ห้อง (ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสัมมนา) 
1.2. ห้องพักนักศึกษา 1 ห้อง (ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง) 
6.2.2. อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายส าหรับนกัศึกษาในหอ้งเรียนและ
ห้องพักนักศึกษา และมีห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดกลางที่มีหนังสือ ต ารา รวมถึงฐานข้อมูลให้นักศึกษา
สืบค้นได้ 
6.2.3 คณะวิชามสี่วนร่วมในการคัดเลือกหนงัสือ ต าราและฐานข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับใช้งานใน
ห้องสมุดกลาง 
6.2.4 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่จัดเตรียมไว้ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ 
  6.2.5 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
6.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีความพร้อมของทรัพยากรห้องสมุดด้านหนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ สื่อโสตทัศนวัสดุ และการ
สืบค้นผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยส านักหอสมุดกลาง ซึ่งมีจ านวน
เพียงพอ และทันสมัย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้าข้อมูลส าหรับใช้ในการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ และวิชาโครงการวิจัย หรือการท าวิจัย  
มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  



 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ได้แก่ ต ารา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ และการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆของ
หลักสูตร 
เพื่อให้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  และเพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมีการวางแผนในการจัดซื้อทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงด้านระบบ WIFI 
ภายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสือที่ ศธ.
0506(1)/ว1639 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2558 และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2560) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่าง

น้อย 4 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท/เอก อย่างน้อย 3 คน ที่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มี รายละ เ อียดของรายวิชาและรายละ เ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
การสอบ            วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมินหลักสูตรแต่ไม่เกิน 60 วัน 
หลังสิ้นสุด    ปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการ เ รียน รู้ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐาน        ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 
40 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
และกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุก
หลักสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

x x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

    x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    
x 

 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    

 



 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษาในชั้นเรียน เป็นต้น  หากประเมินเบื้องต้นแล้วพบว่าวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่   รวมทั้งจัดประชุมคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการสอนต่อไป  
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น วิธีการสอน  การตรงต่อเวลา การ
ชี้แจงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  การใช้สื่อการสอน เป็นต้น  
โดยนักศึกษาจะประเมินการสอนออนไลน์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งนี้ผล
การประเมินจะจัดส่งให้ผู้สอนและหัวหน้าหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะท าโดย 
      2.1  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
      2.2  ประเมินโดยนักศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  
 2.3  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการต่างๆ  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนของสาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน

ระดับสาขาวิชา  และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายนอก 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก  ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา
บัณฑิต  พ.ศ. 2545 

ภาคผนวก ข  ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิต ในการเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

ภาคผนวก ค  ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 

ภาคผนวก ง  ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 

     ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา
บัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบ หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ช  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง ปี 
พ.ศ. 2560 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
(ส าเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ . ๒๕๔๕ 
---------------------------------- 

โดยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย 
การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต ให้เหมาะสมกับกาลสมัย  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ .๒๕๒๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ .๒๕๓๕  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒๑๓  เมื่อวันศุกร์ที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕  จึงมีมติ
ให้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ .
๒๕๔๕  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วย
กิต ขั้นปริญญาบัณฑิต  พ.ศ .๒๕๔๕” 

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกความในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วย

กิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ .๒๕๓๗  และระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนที่ขัดต่อระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔. ระบบการศึกษา 
๔.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีหนึ่งๆ 

ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย  และอาจจะมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาค
ปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ภาคฤดูร้อน
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห ์ และจัดให้มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชารวมกันทั้งหมด
เท่ากับการศึกษาในภาคปกติ 

๔.๒ เวลาการศึกษาของภาคฤดูร้อน ๓ ภาค  ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของ
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค 

๔.๓ ค าว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย
จัดให้แก่นักศึกษาตามปกติหนึ่งหน่วยกิต หมายความว่านักศึกษาต้องศึกษาในห้องเรียนสัปดาห์ละ
หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา  และท างานที่ก าหนดให้ภายนอกห้องเรียนอีกไม่น้อยกว่าสองเท่าตัว 



 

๔.๓.๑ วิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาสัปดาห์ละ ๑ 
ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๔.๓.๒ วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  ยกเว้นบางสาขาวิชาซึ่งอาจจะก าหนดเวลาให้สูง
กว่า ๒ ชั่วโมงได้ตามความเหมาะสม 

๔.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่าสัปดาห์
ละ ๓ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๔.๓.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ให้
มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

ข้อ ๕. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๕.๑ เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียน

ขัดขวางต่อการศึกษา 
๕.๒ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
๕.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖ หรือ 

ม.ศ.๕) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.๖ หรือ ปวช.) ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  หรือเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งหน่วยงานของรัฐรับรอง 

๕.๔ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย (วิทยาลัยการค้า) และสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 

๕.๕ เ ป็ นผู้ ส า เ ร็ จกา ร ศึ กษาขั้ นปริญญาตรี จ ากมหาวิ ทยาลั ย อ่ื นห รื อ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และสมัครเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน 

ข้อ ๖. การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้สมัครเป็นนักศึกษาตามข้อ ๕. ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจจะอนุมัติให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ .เข้าศึกษา

โดยไม่ต้องคัดเลือก  แต่จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยราชการหรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ขอให้เข้าศึกษา 
ข้อ ๗. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
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๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๗.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจะ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องขึ้นทะเบียนภายใน ๗ วัน นับจากวัน
ขึ้นทะเบียนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ 

ข้อ ๘. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย  ส าหรับหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรีให้มีหลักเกณฑ์ต่างๆ เป็นไปตามประกาศของ
ทบวงมหาวิทยาลัยและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙. การลงทะเบียน 
๙.๑ การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ถ้ามีวิชาใด

วิชาหนึ่งที่ต้องศึกษาก่อน () ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร  นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาที่ต้องศึกษาก่อน
หรือสอบวิชาที่ต้องศึกษาก่อนให้ได้   หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ  จึงจะมีสิทธิ
ลงทะเบียนวิชาน้ันๆ 

๙.๒ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้มีการลงทะเบียนศึกษาวิชาต่างๆ  ในต้นภาค
การศึกษา  นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิเข้าเรียนในภาคการศึกษานั้น  
ยกเว้นในกรณีซึ่งนักศึกษามีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดี  โดยจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนศึกษาวิชาในภาคการศึกษาปกติจะต้องยื่น
ค าร้องขออนุมัติจากคณบดีและปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้  ข้อ ๒๐. เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ  มิฉะนั้นจะถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

๙.๓ จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษาได้มีดังนี้ 
๙.๓.๑ ภาคปกติ 

๙.๓.๑.๑ นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้
ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 

๙.๓.๑.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ จะต้องลงทะเบียนศึกษาในภาค
การศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๖ หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่



 

เกิน  ๗  หน่วยกิต แต่อาจจะยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี เพื่อลงทะเบียนศึกษามากกว่าที่ก าหนดไว้
ได้อีกไม่เกิน ๓ หน่วยกิต ทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน 

 
 
 

๙.๓.๒ ภาคค่่า 
๙.๓.๒.๑ นักศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๙ หน่วยกิต  และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่
เกิน ๗ หน่วยกิต 

๙.๓.๒.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ จะต้องลงทะเบียนศึกษาในภาค
การศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๖ หน่วยกิต  และในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่
เกิน ๔ หน่วยกิต  แต่อาจจะยื่นค าร้องขออนุมัติจากคณบดี  เพื่อลงทะเบียนศึกษามากกว่าที่ก าหนดไว้
ได้อีกไม่เกิน ๓ หน่วยกิต  ทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน 

๙.๔ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาวิชาต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๙.๓.๑ 
และ ๙.๓.๒ ได้ในกรณีที่นักศึกษามีวิชาที่ต้องศึกษาให้ครบตามหลักสูตรภายในสองภาคการศึกษา
ปกติ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

๙.๕ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาวิชาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๙.๖ ให้นักศึกษาภาคปกติและภาคค่ าลงทะเบียนเรียนร่วมกันได้ โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้ 

๙.๖.๑ วิชาที่จะลงทะเบียนเรียนนั้นจะต้องเป็นวิชาที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณบดี 

๙.๖.๒ นักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปิดสอนของภาคค่ า  
และนักศึกษาภาคค่ าที่ลงทะเบียนวิชาที่เปิดสอนของนักศึกษาภาคปกตินั้น  จะต้องเป็นนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ .๒๕๔๕ 

๙.๖.๓ การลงทะเบียนเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติและภาค
ค่ า ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะในสองภาคการศึกษาปกติ  และหนึ่งภาคฤดูร้อนที่จะส าเร็จการศึกษา
เท่านั้น 
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๙.๖.๔ จ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนและระยะเวลาศึกษาจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบทั้งภาคปกติและภาคค่ า 

ข้อ ๑๐. การเพิ่มและการเพิกถอนวิชา 
๑๐.๑ ภายใต้บังคับแห่งระเบียบฉบับนี้ ข้อ ๑๑ .การขอเพิ่มวิชาจะกระท าได้ภายใน 

๓ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน ๑ ๑/๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาของภาคฤดูร้อน  โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑๐.๒ การขอเพิกถอนวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้มีผล
ดังต่อไปนี ้

๑๐.๒.๑ การขอเพิกถอนภายใน ๓ สัปดาห ์นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาค
การศึกษาปกติหรือภายใน ๑ ๑/๒ สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคฤดูร้อน วิชาที่ขอเพิก
ถอนนั้นจะไม่บันทึกสัญลักษณ์ W ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

๑๐.๒.๒ การเพิกถอนในสัปดาห์ที่  ๑๓  ของภาคการศึกษา  หรือในสัปดาห์
ท่ี ๖ ของภาค  ฤดูร้อนนับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา วิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ W ใน
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

๑๐.๓ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนวิชานี้  จะต้องไม่ขัดกับจ านวนหน่วยกิตต่อ
ภาคตามข้อ ๙.๓ 

ข้อ ๑๑. เวลาเรียน 
นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบวิชาใดจะต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมดในวิชานั้น  ทั้งนี้ยกเว้นในวิชาท่ีคณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าจะไม่คิดเวลาศึกษาในวิชานั้น 
ข้อ ๑๒. ค่าเล่าเรียน  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๑๓. ระยะเวลาการศึกษา 

๑๓.๑ ภาคปกติ  นักศึกษาต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ 
ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  และอย่างมากไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  และ
ต้องเรียนครบตามหลักสูตร 

๑๓.๒ ภาคค่ า  นักศึกษาต้องศึกษามีก าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๗ 
ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า  และอย่างมากไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า  และต้อง
เรียนครบตามหลักสูตร 

๑๓.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ตามระเบียบฉบับนี้ ข้อ ๘  .ให้มีระยะเวลาการศึกษาตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 



 

ข้อ ๑๔. สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
๑๔.๑ ผลการสอบของแต่ละวิชาจะจัดออกมาเป็นล าดับขั้น  ซึ่งมีแต้มประจ าดังนี้ 
 

 ล่าดับขั้น ความหมาย แต้ม 
 

A ดีเลิศ  Excellent ๔ 
B+ ดีมาก  Very Good ๓.๕ 
B ดี  Good ๓ 
C+ ดีพอใช้  Fairly Good ๒.๕ 
C พอใช้  Fair ๒ 
D+ อ่อน  Poor ๑.๕ 
D ผ่าน  Pass ๑ 
F ตก  Failed ๐ 

 การให้ F จะกระท่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑.๑ นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
๑๔.๑.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
๑๔.๑.๓ นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ  เนื่องจากได้รับการตัดสินว่ามีเวลา

เรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในวิชานั้น 
๑๔.๑.๔ นักศึกษาท าผิดระเบียบสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก 

๑๔.๒ นอกจากล าดับขั้นทั้ง ๘ ดังกล่าวในข้อ ๑๔.๑ ผลการศึกษาของวิชาหนึ่งๆ 
อาจจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
 สัญลักษณ์ ความหมาย 

W เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal with Permission) 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

๑๔.๒.๑ การให้สัญลักษณ์  W จะกระท าได้เฉพาะวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยนักศึกษาขอเพิกถอนวิชานั้นภายในเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐.๒ และได้รับอนุมัติ 

๑๔.๒.๒ การให้สัญลักษณ ์I ในวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
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ก. อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษา
ท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษา  หรือการวัดผลของวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดี 

ข. นักศึกษาป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในวันที่ต้อง
สอบวิชานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์และใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือ
โรงพยาบาลเอกชน 

ค. นักศึกษาป่วยและได้มาสอบในวันที่มีการสอบ หากนักศึกษา
ไม่สามารถท าการสอบได้ พยาบาลของมหาวิทยาลัยและกรรมการอ านวยการสอบ ๒ ท่านที่ได้รับ
มอบหมายได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรให้ท าการสอบต่อไป  ทั้งนี้นักศึกษาต้องมาตาม
ก าหนดเวลาที่มีสิทธิเข้าสอบในวิชานั้น 

ง. นักศึกษาประสบอุบัติเหตุในวันที่มีการสอบจนไม่สามารถท า
การสอบได ้

จ. บิดา หรือมารดา หรือญาติใกล้ชิดของนักศึกษาถึงแก่กรรม 
และมีภารกิจจะต้องจัดงานศพ ทั้งนี้ต้องลาได้ไม่เกิน ๗ วัน 

ฉ. นักศึกษาได้รับทุนไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นในช่วงที่มี
การสอบ 

ช. นักศึกษาได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขัน
กีฬา และ/หรือเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องอยู่ในระหว่างการสอบ 

ซ. นักศึกษาได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหารเรียกระดมพล หรือ
หมายศาลในช่วงที่มีการสอบ 

ทั้งนี้  จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการอ านวยการสอบ 
และนักศึกษาต้องท าการสอบ และ/หรือท างานที่ก าหนดให้ท าเพิ่มเติมให้เสร็จ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
รายงานผลการสอบได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็น F และการให้สัญลักษณ์ I ตามข้อ ข .ถึง ฉ  .นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ
แก้สัญลักษณ ์I ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๕. การประเมินผลการศึกษา 
๑๕.๑ การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
๑๕.๒ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ

หน่วยกิตของวิชาที่สอบได้เท่านั้น 



 

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาซ้ าวิชาที่สอบได้ล าดับขั้นไม่สูงกว่า D+
มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของวิชาในหลักสูตรไปคิดหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ใน
กรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่าวิชาอ่ืนที่ศึกษามาแล้วหรือก าลังศึกษาอยู่  
การคิด หน่วยกิตสะสมให้นับหน่วยกิตของวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น 

๑๕.๓ การรวมจ านวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการค านวณแต้มเฉลี่ยสะสมจะนับจาก      
หน่วยกิตของวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได้ล าดับขั้น A  B+  B  C+  C  D+ หรือ D เท่านั้น  ใน
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาซ้ าวิชาที่สอบได้ล าดับขั้นไม่สูงกว่า  D+ มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ
จ านวนหน่วยกิตและแต้มที่ได้จากผลการศึกษาครั้งสุดท้ายไปใช้ในการค านวณ ทั้งนี้การลงซ้ าวิชานั้น 
นักศึกษาจะได้ล าดับขั้นไม่สูงกว่า B 

๑๕.๔ แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท  ซึ่งค านวณได้ดังนี้คือ 
๑๕.๔.๑ แต้มเฉลี่ยประจ าภาค  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มของแต่ละวิชาต้ังหารด้วยผลรวม
ของ      หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ 

๑๕.๔.๒ แต้มเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ต้ังแต่
เริ่มเข้าศึกษาจนถึงการสอบไล่ครั้งสุดท้าย  โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มของแต่ละ
วิชาต้ังหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด  ยกเว้นวิชาที่ได้ล าดับขั้น F 

 
ข้อ ๑๖. การสอบตกและการเรียนซ้่า 

๑๖.๑ นักศึกษาที่สอบตกในวิชาบังคับ  จะต้องลงทะเบียนศึกษาวิชานั้นซ้ าอีก
จนกว่าจะสอบได้ 

๑๖.๒ นักศึกษาที่สอบตกในวิชาเลือก  จะต้องลงทะเบียนวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือก
ศึกษาวิชาอ่ืนแทนก็ได้ 

๑๖.๓ นักศึกษาจะศึกษาซ้ าวิชาได้แต่เฉพาะวิชาที่สอบได้ล าดับขั้นไม่สูงกว่า  D+ 
เท่านั้น 

ข้อ ๑๗. สภาพนักศึกษา 
๑๗.๑ การจ าแนกสภาพนักศึกษา  จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคปกติแต่ละ

ภาค ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก การจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่สองนับต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 

 ส าหรับภาคฤดูร้อน  ให้น าผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติถัดไป 
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๑๗.๒ นักศึกษาปกติ  ได้แก ่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๑๗.๓ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ได้แก ่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ 

ข้อ ๑๘. การพ้นสภาพ 
๑๘.๑ นักศึกษาต้องสอบให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๑.๕๐ ในแต่ละภาค

การศึกษาปกติ  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา  ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคแรก 
๑๘.๒ นักศึกษาต้องสอบให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ เป็นเวลา ๒ ภาค

การศึกษาปกติติดต่อกัน  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาแรกของนักศึกษา 
๑๘.๓ นักศึกษาภาคปกติที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ ๑๖ ภาคการศึกษาปกติหรือ

เทียบเท่า  หรือนักศึกษาภาคค่ าที่มีระยะเวลาการศึกษาครบ ๒๐ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า
แล้ว  แต่สอบได้หน่วยกิตยังไม่ครบตามหลักสูตรก็ดีหรือได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ ก็ดี  จะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๘.๔ นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน หรือไม่ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผลตามข้อ 
๙.๒ มหาวิทยาลัยจะจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

๑๘.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
๑๘.๖ มีค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๘.๗ ลาออก 
๑๘.๘ ตาย 

ข้อ ๑๙. การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา 
๑๙.๑ นักศึกษาที่สอบได้ต่ ากว่า ๓๓ หน่วยกิต  ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 

๑ 
๑๙.๒ นักศึกษาที่สอบได้ต้ังแต่ ๓๓ หน่วยกิตขึ้นไป  แต่ต่ ากว่า ๖๖ หน่วยกิต  ให้

เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที ่๒ 
๑๙.๓ นักศึกษาที่สอบได้ต้ังแต่ ๖๖ หน่วยกิตขึ้นไป  แต่ต่ ากว่า ๙๙ หน่วยกิต  ให้

เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที ่๓ 
๑๙.๔ นักศึกษาที่สอบได้ต้ังแต่ ๙๙ หน่วยกิตขึ้นไป  ให้เทียบฐานะเป็นนักศึกษาชั้น

ปีที ่๔ 
ข้อ ๒๐. การลาพักการศึกษา 

๒๐.๑ นักศึกษาอาจจะยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี ้



 

๒๐.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
๒๐.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
๒๐.๑.๓ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์ โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน 
๒๐.๑.๔ มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา

ได้ 
ทั้งนี้  ให้นักศึกษายื่นค าร้องโดยเร็วที่สุดและให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๒๐.๒ นักศึกษาที่มีความจ าเป็นส่วนตัวอ่ืนอาจยื่นค าร้องลาพักการศึกษาได้ถ้ามี
คุณสมบัติดังต่อไปนี ้

๒๐.๒.๑ ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาแล้วอย่างน้อย ๑ 
ภาคการศึกษา 

๒๐.๒.๒ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  ทั้งนี้ ให้นักศึกษายื่นค าร้อง
โดยเร็วที่สุดและให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๒๐.๓ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๐.๑ และ ๒๐.๒ นั้น  ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่
เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ถ้านักศึกษายังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีก  ให้อธิการบดี
อนุมัติการลาพักเป็นกรณีพิเศษ 

๒๐.๔ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้  ให้นับระยะเวลาที่ลาอยู่
ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักได้ตามข้อ ๒๐.๑.๑ 

๒๐.๕ ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษานักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ  มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา  ยกเว้นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนและลาพักการศึกษาหลัง ๘ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ 

๒๐.๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อ  ให้
รายงานตัวต่อกองทะเบียนและประมวลผลและคณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ตามล าดับ 

๒๐.๗ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาต่อแล้ว   ให้มีสภาพนักศึกษา
เหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๒๑. นักศึกษาที่กระท่าผิดระเบียบการสอบ 

การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบไล่ปลายภาคหรือการสอบระหว่าง
ภาค  ให้คณบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และ/หรือคณะกรรมการอ านวยการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็น
ความผิดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน 
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๒๑.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต   ให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด
ดังต่อไปนี ้

๒๑.๑.๑ ให้อธิการบดีสั่งให้ล าดับขั้น F ในวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ 
ส่วนวิชาอ่ืนที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็นวิชาที่สอบมาแล้ว  ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง  ถ้า
เป็นวิชาท่ียังไม่ได้สอบก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติ  และให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง 

๒๑.๑.๒ ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษา   นักศึกษาผู้กระท าผิด ๑ ภาค
การศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย การสั่งพักการศึกษาของนักศึกษาผู้กระท าผิดนั้น   ให้เริ่มในภาค
การศึกษาปกติ ถัดจากภาคการศึกษาที่กระท าผิด หากภาคที่ถัดจากภาคการศึกษาที่กระท าผิดเป็น
ภาคฤดูร้อน ให้สั่งพักภาคต้นของปีการศึกษาถัดไป  ยกเว้นนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคฤดู
ร้อนให้สั่งพักภาคฤดูร้อนนั้น  และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเฉพาะภาคการศึกษาปกติใน
การคิดสภาพนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษาด้วย เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ามาศึกษาตามปกติ 
จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วนเสียก่อน 

ในกรณีนักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาไปลงทะเบียนเรียนวิชาใดก็
ตามในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่เทียบวิชาหรือรับโอนหน่วยกิตให้ 

๒๑.๒ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตขั้นร้ายแรงให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งให้พ้น
สภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๒๒. การขอคืนค่าเล่าเรียน 
เงินค่าเล่าเรียน  ค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ยกเว้นค่าประกันของ

เสียหาย  เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับและออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาแล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้  เว้น
แต่ 

๒๒.๑ นักศึกษาขอเพิกถอนวิชา เพราะมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนวิชา
นั้น นักศึกษามีสิทธิขอคืนค่าเล่าเรียนวิชานั้นได้เต็มจ านวนภายในก าหนด ๗ วันนับถัดจากวันประกาศ
ยกเลิก 

๒๒.๒ นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายใน ๓ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายใน ๑ ๑/๒ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน นับต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษา  มีสิทธิจะขอคืนค่าเล่าเรียนวิชา
นั้นได้เต็มจ านวน  แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้ามาได้ในการศึกษาภาคแรก  จะไม่ได้รับ
สิทธิดังกล่าว 

๒๒.๓ นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาเมื่อพ้นก าหนดในข้อ ๒๒.๒ จะไม่มีสิทธิขอคืนค่า
เล่าเรียนวิชานั้น 



 

ข้อ ๒๓. ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 
ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตาม

หลักสูตร และได้แต้มเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  มีสิทธิยื่นค าร้องแสดงความจ านงรับปริญญาบัตรต่อกอง
ทะเบียนและประมวลผล 

เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว  ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ข้อ ๒๔. การให้อนุปริญญา 

นักศึกษาผู้ใดศึกษาได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขั้นปริญญา  ได้แต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๕๐  หรือสอบได้หน่วยกิตตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาของ
หลักสูตรแต่ยังไม่ถึงขั้นปริญญา  มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได้ 

ข้อ ๒๕. การอนุมัติปริญญา 
๒๕.๑ นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๒๕.๑.๑ สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  ภายในระยะเวลา
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓. 

๒๕.๑.๒ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๒๕.๑.๓ มีความประพฤติดี 
๒๕.๑.๔ ไม่มีพันธะติดค้างหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

๒๕.๒ นักศึกษาที่สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้ม
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ จะได้รับอนุมัติปริญญาได้ก็ต่อเมื่อ 

๒๕.๒.๑ ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะ
ท าแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ .ว่าด้วยเรื่อง
ระยะเวลาการศึกษา 

๒๕.๒.๒ ลงทะเบียนศึกษาซ้ าเฉพาะวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบได้ล าดับขั้น 
D+ D หรือ F  จนกว่าจะท าแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ .
ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาการศึกษา 

๒๕.๓ ในกรณีที่ได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู้ใด
มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะชะลอ
การอนุมัติปริญญาเอาไว้ก่อน เพื่อสอบ-สวนพฤติกรรมและหาความจริง 
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ในกรณีที่ผลของการสอบสวนเป็นที่ปรากฏชัดว่า นักศึกษาผู้นั้นมีพฤติกรรมที่
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง  สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติ
ปริญญา  

ข้อ ๒๖. การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
๒๖.๑ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมนั้น  จะต้องมีคุณสมบัติตาม

ข้อ ๒๕ .และคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อ ๒๖.๒  ๒๖.๓ และ ๒๖.๔ 
๒๖.๒ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับหน่ึง  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
๒๖.๒.๑ นักศึกษาภาคปกติหรือภาคค่ า  ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตครบตาม

หลักสูตรที่ก าหนดไว้ภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรภาคปกติ (๔ ปี) หรือหลักสูตรภาคค่ า(๕ ปี)  ทั้งนี้
ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา และ 

๒๖.๒.๒ เป็นผู้ที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป  และไม่เคยสอบวิชา
ใดได้ในล าดับขั้น F  และต้องไม่เคยสอบได้ในล าดับขั้น D+ หรือ D ในวิชาเอก 

๒๖.๓ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับสองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๒๖.๓.๑ นักศึกษาภาคปกติหรือภาคค่ า  ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตาม
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรภาคปกติ (๔ ปี) หรือหลักสูตรภาคค่ า(๕ ปี)  
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาและ 

๒๖.๓.๒ เป็นผู้ที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป  และไม่เคยสอบวิชา
ใดได้ในล าดับขั้น F 

๒๖.๔ นักศึกษาที่สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร  ในกรณีระยะเวลา
ศึกษาเกินกว่าเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรภาคปกติ (๔ ปี) หรือหลักสูตรภาคค่ า (๕ ปี)  ทั้งนี้ไม่นับภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมติให้ลาพัก  มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ตามข้อ ๒๖.๒.๒ หรือ ข้อ ๒๖.๓.๒  
ในกรณีระยะเวลาศึกษาที่เกินไปนั้น  เกิดจากข้อขัดข้องเกี่ยวกับการจัดตารางสอนหรือเกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ และ/หรือห้องปฏิบัติการท่ีไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษา 

ข้อ ๒๗. การถอดถอนปริญญา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิต  ซึ่งมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ อาจถูกถอดถอนปริญญาโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒๗.๑ เมื่อปรากฏแก่มหาวิทยาลัยในภายหลังว่าบัณฑิตผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตาม ข้อ ๕. และข้อ ๒๕. แห่งระเบียบนี้ 



 

๒๗.๒ บัณฑิตผู้นั้นได้มาซึ่งปริญญาโดยทุจริต 
ข้อ ๒๘. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ .๒๕๓๗ บังคับแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อนปี
การศึกษา ๒๕๔๕ ไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๒๙. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ 
ค าสั่ง ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุผลตามเจตนารมย์ของระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ    อาชว์  เตาลานนท ์
 (ดร.อาชว ์ เตาลานนท)์ 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 
 ส าเนาถูกต้อง 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุไรวรรณ  ธนสถิตย์) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
(ส าเนา) 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 



 

 

 
 
 



137 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.  ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการแปล 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in 

English and Translation 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการแปล 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in 

English and Translation  

- คงเดิม  

 
2.  ชื่อปริญญา 

หลักสูตรเดิม ปี พ .ศ . 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 
ชื่อปริญญาภาษาไทย 
ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการแปล) 
ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการแปล) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (English and 

Translation) 
ชื่อย่อ:   B.A. (English and Translation)  

ชื่อปริญญาภาษาไทย 
ชื่อเต็ม:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการ
แปล) 
ชื่อย่อ:   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการแปล) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม:  Bachelor of Arts (English and 

Translation) 
ชื่อย่อ:   B.A. (English and Translation)  

- คงเดิม 
 

 
3. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1  ปรัชญา 
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

บัณฑิตมีความรู้ความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและการแปล รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
จริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม มี
ความสามารถในการน าความรู้ไปประกอบอาชีพในสาย
งานหรือองค์กรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษและการแปลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตมีความรู้ความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการแปล รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีจริยธรรมในวิชาชีพและมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม มี
ความสามารถในการน าความรู้ไปประกอบอาชีพใน
สายงานหรือองค์กรที่ต้องใช้ภาษาองักฤษและการแปล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- คงเดิม 

                
 
 
 
 
 



 

              3.2  วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการแปล สามารถประกอบอาชีพที่ใช้
ศิลปะทางด้านภาษาในวงการแปล งานสื่อสารมวลชน 
งานเขียนและงานสร้างสรรค์อืน่ ๆ    

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
เข้าใจมนุษย์และสังคม  มีสุนทรียภาพทางภาษา  มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล มีวิธีการคิดที่เป็นระบบและสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์งานหรือประกอบอาชีพ
และด ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษาโดยผ่านงาน

วรรณกรรมและงานแปล 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและศักยภาพใน
การใช้ภาษาอังกฤษและการแปล สามารถประกอบ
อาชีพที่ใช้ศิลปะทางด้านภาษาในวงการแปล งาน
สื่อสารมวลชน งานเขียนและงานสร้างสรรค์อื่น ๆ    

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
การเข้าใจมนุษย์และสังคม  มีสุนทรียภาพทางภาษา  มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล มีวิธีการคิดที่เป็นระบบและ
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์งานหรือ
ประกอบอาชีพและด ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษาโดยผ่านงาน
วรรณกรรมและงานแปล 

-คงเดิม 
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4.  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                                                       138  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
                                           135  หน่วยกิต 

-ลดวิชาเอก 3 
หน่วยกิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
     ก.  กลุ่มวิชาภาษา                          15 หน่วยกิต  
     ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์              6  หน่วยกิต 
            และคณิตศาสตร์   
     ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          3  หน่วยกิต 
     ง.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3  หน่วยกิต 
     จ.  กลุ่มวิชาพัฒนา                      3  หน่วยกิต 
            คุณภาพชีวิต                   

(1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30 หน่วยกิต 
      
 

- อ้างอิงหมวด
วิชาการศึกษา
ทั่วไป 
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติ 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                       102  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                      99  หน่วยกิต - ล ด วิ ช า เ อ ก
บังคับ 3 หน่วย
กิต 

      ก.  กลุ่มวิชาแกน                          24  หน่วยกิต      ก.  กลุ่มวิชาแกน                     24   หน่วยกิต 
      ข.  กลุ่มวิชาเอก                            63  หน่วยกิต     ข.  กลุ่มวิชาเอก                       60   หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเอกบังคับ           33 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเอกเลือก             30 หน่วยกิต 

         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ       30  หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก         30  หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
แผน ก หลักสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวิชาเอก                     63  หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก หลักสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวิชาเอก                         60  หน่วยกิต 
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา 

1)  กลุ่มวิชาเอก 57  หน่วยกิต 
2)  วิชาสหกิจศึกษา          6     หน่วยกิต 

แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา 
1)  กลุ่มวิชาเอก 54  หน่วยกิต 
2)  วิชาสหกิจศึกษา          6     หน่วยกิต 

     ค. กลุ่มวิชาโท                            15  หน่วยกิต ค.  กลุ่มวิชาโท                                 15  หน่วยกิต - คงเดิม 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      6  หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                       6  หน่วยกิต - คงเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.  ค าอธิบายรายวิชา 
5.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หน่วยกิต* 

ตารางเปรียบเทียบหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
1.โครงสร้างหลกัสตูร จ านวน 30 หน่วยกิต 1.โครงสร้างหลกัสตูร จ านวน 30 หน่วยกิต  

ประกอบด้วย หน่วยกิต ประกอบด้วย หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาภาษา 15 1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 

     (Language and Communication Skills) 
  
 
 
 

30 
หน่วยกิต 

- ปรับชื่อ
กลุ่มวิชา 
- ก าหนด
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
บังคับ 
-ก าหนด
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เลือก   

2)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ 6 2)  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
      (Business and Entrepreneurship) 

3)  กลุ่มวขิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 3 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (Science and Technology) 

4)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 3 4)  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
     (Aesthetics and Culture) 

5)  กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชวีิต 3 5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติและสังคมยัง่ยืน 
    (Quality of Life and Sustainable Society) 

รวม 30 รวม 30  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
2.รายวิชา 2.รายวิชา 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  บังคับ  21  หนว่ยกติ 
 2.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 

         (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวชิาภาษา กลุ่มภาษา (Language) 
HG008 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

(Thai for Communication) 
3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  

ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

HG009 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

HG010 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) GE003 
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
(English for Communications 2) 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา  
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

HG011 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3 
(English for Communication 3) 

3(3-0-6) GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงาน
อาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

HG012 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 4 
(English for Communication 4) 

3(3-0-6) GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงาน
อาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 



 

 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

   2.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
      (Business and Entrepreneurship) 

 

 

  GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 
(Innovation – Driven 
Entrepreneurships) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   2.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         (Science and Technology) 

 

SG006 การรู้ทางดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

3(3-0-6) GE201 การคิดเชงินวตักรรมทางดจิิทัลและ
การโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

   2.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  เลอืก  9  หนว่ยกติ 

   
2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
       (Language and Communication Skills) 

   ภาษาต่างประเทศ   

   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการส่ือสาร 

(Malay for Communication ) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร  

(Vietnamese for Communication ) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 

(Burmese for Communication ) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   กลุ่มทกัษะการสือ่สาร   

   
GE051 มิติแห่งศัพท ์

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวจิยั 

(Research and Academic 
Project Writing) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิ 

(Business Reading and Writing) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ 3(3-0-6) วิชาใหม ่
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(Reading for Life Development) 

   
GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE056 การส่ือสารระหวา่งวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
      (Business and Entrepreneurship) 

 

BG003 
การประกอบการเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 
   ยกเลิก 

   

GE102 จริยธรรมธุรกจิและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE103 การคิดเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE104 ธุรกิจออนไลน ์

(Online Business) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE105 กฎหมายเบื้องตน้ส าหรับผู้ประกอบการ 

(Law for Entrepreneur) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์

(Trading and Investment) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE108 การบริหารความมัง่คั่ง 

(Wealth Management)  
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE110 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness 
and Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

2.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      (Science and Technology) 

 

SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

3(3-0-6) GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Innovation Technology) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 



 

(Modern Science and 
Technology) 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics and Statistics for 
Daily Life) 

3(3-0-6) GE203 การคิดเชงิวเิคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
ปรับ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

   
GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพ
และความงาม 
(Cosmetic Products for Health and 
Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE208 เกมดจิิทัล 

(Digital Game) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

2.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
2.4  กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตร์และวัฒนธรรม         
      (Aesthetics and Culture) 

 

HG022 การบริหารตนเอง 
(Self-Management) 

3(3-0-6)   ยกเลิก 

   กลุ่มสนุทรียศาสตร์   

   
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 

(Philosophy of Art) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่

(Narratives in the Modern World) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6) วิชาใหม ่
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(Interpretation of Drama and 
Film) 

   
GE306 นิทานของโลก 

(Tales of the World) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจักร ี         
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกมุารี  
(HRM Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่ง

อาเซยีน 
(Southeast Asian Writers Award) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 

(Thai Poetry Recitation) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE310 นาฎศิลป์ไทย 

(Thai Classical Dance) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

   
GE311 แดนซ ์

(Dance) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

   
GE312 การขับร้อง 

(Singing) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

HG023 
ดนตรีวิจกัษณ ์
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) 
GE313 ดนตรีวิจกัษณ ์

(Music Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE314 การจดัดอกไม ้

(Flower Decoration) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

   
GE315 พัสตราภรณ์ 

(Costume and Garment) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการ

แต่งหน้า 
(Costume and Make-Up Design) 

3(2-2-5) วิชาใหม ่

   
GE319 ศิลปะวิจักษณ ์

(Arts Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

HG024 
การละเล่นและเพลงพื้นบา้นไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) GE320 การละเล่นและเพลงพื้นบา้นไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่



 

   กลุ่มวัฒนธรรม  

   
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE352 ส่ือบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตา่งชาติในศิลปะ
ไทย 
(Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลัง การ
เปล่ียนแปลงการปกครอง 
(History of  Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาตขิองจีน 

(China’s National Ideology) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

HG025 
เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE359 การจดัการพิพิธภัณฑ ์

(Museum Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE363 วัฒนธรรมขา้ว 

(Rice Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE364 วัฒนธรรมน้ า 

(Water Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่
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GE365 ศาลเจา้และการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์

ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE367 ความหลากหลายทางเพศใน

สังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

HG026 คติชนสร้างสรรค ์
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) GE368 คติชนสร้างสรรค ์
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ
ใกล้เคยีง 
(Archaeology in Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินคา้ทาง

วัฒนธรรม 
(Local and Creative Cultural Products) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธใีน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE372 ประเพณีประดิษฐ ์

(Invented Tradition) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Traditions and Festivals in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 

(History of Photography) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 

(Animation History) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 

(Faith in Thai Society) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่



 

   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์

(Astrology and Forecasting) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE379 หมากล้อม 

(Go) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

2.5 กลุ่มวิชาพัฒนาคณุภาพชวีิต 2.5 กลุ่มวิชาคณุภาพชวีติและสังคมยั่งยืน  
HG032 ทักษะการด ารงชวีิตในสังคมโลก 

(Global Life Skills) 
3(3-0-6)    ยกเลิก 

HG036 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 
(Thai Herds for Health) 

3(3-0-6)     

   กลุ่มคุณภาพชวีิต   
HG033 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม

ดิจิทัล 
(Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม
ดิจิทัล 
(Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   
GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ 

(Discovery of Learning Society) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE403 ทักษะการรู้เทา่ทันส่ือ 

(Media Literacy Skill) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคณุภาพชวีิต 

(Generation Z and Quality of Life) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

HG034 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology for Self-
Management) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทีม 

(Psychology for Teams Work) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 
(Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่
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   GE409 แฟชั่น 
(Fashion) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   GE410 การท าอาหาร 
(Cooking) 

3(2-2-5) วิชาใหม ่

HG035 การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

   กลุ่มสังคมย่ังยนื   
   GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   GE452 หอการคา้ไทยและมหาวิทยาลัยของ
เรา 
(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   GE453 สังคมศกึษาเพื่อสังคมที่ยัง่ยืน 
(Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวัน 

(Law for Everyday Life) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

GE456 การท่องเที่ยวเชงิภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
(Geography and Cultural 
Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

   
GE457 ภูมิ-ประวัตศิาสตรก์ารท่องเที่ยวไทย 

(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 

(Concept of Death) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวติ 

(Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่



 

   
GE460 นิเวศส านึก 

(Ecological Consciousness) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซยีน 

(ASEAN Environment) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
3. ค่าอธิบายรายวชิา 3. ค่าอธิบายรายวชิา  
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บังคับ  
3.1 กลุ่มวิชาภาษา  3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร   
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 
3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) ปรับชื่อ 

ปรับรหัสวิชา 
            พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน    การใช้ภาษาไทยเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถส่ือสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน  การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและ
อาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน 

และ
ค าอธิบาย
รายวชิา 
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            Development of Standard Thai usage skills: 
listening, speaking, reading, and writing; use of Thai  to 

convey ideas logically and communicate effectively  

บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขา
ของผู้เรียน 
           Development of Standard Thai language skills: 
listening, speaking, reading, and writing; use of Thai 
language to develop thinking process and Careers; 
practice of Thai language skills through lessons, 
reading passages, and exercises relating to students’ 
future Careers 

HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1   
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) GE002 ภาษาอังกฤษเพือ่ 
การสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
และ 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ  
การพูดทักทาย เริม่ต้นสนทนา แนะน าตนเอง  ต้อนรับ  ถาม
และตอบข้อมูลอย่างงา่ย  การอ่านข้อความระดับย่อหน้า
อย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความส าคญัและแสดงความคิดเห็น 
การเขยีนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบท่ัวไปและผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
                       Development of communicative English skills 
in everyday life, focusing on listening to short messages or 
conversations for main ideas and details, greeting, 
socializing, introducing oneself, welcoming, asking for and 
giving information, reading paragraphs for main ideas and 
giving opinions, and writing short messages in both paper 
and electronic forms. 

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ 
และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การพูด
ทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและ
ตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่าง
ง่าย ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การ
เ ขี ยนข้ อความ ส้ัน  ๆ  ในรูปแบบทั่ ว ไปและ ผ่าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
           Development of English communication skills 
in everyday life focusing on listening to short 
passages or conversation for main ideas and details, 
greeting, taking part in small talks, introducing 
oneself, welcoming, asking and giving basic 
information, reading short passages for main ideas 
and expressing opinions towards what being read, 
and writing short passages in both general and  

ค าอธิบาย
รายวชิา 

   electronic forms.and writing short passages in both 
general and electronic forms 

 

HG010 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) GE003 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 
(English for Communications 2) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
และ 

 
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 1 หรือ  คะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 ค าอธิบาย
รายวชิา 



 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่าน
ข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การ
เขียนข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบท่ัวไปและ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
                  Development of communicative English skills in 
everyday life, focusing on listening to more complicated 
messages or conversations for main ideas and details, 
taking part in conversation by asking, responding, and 
giving opinions, everyday life speaking in various situations, 
presenting and comparing simple business data, reading 
and summarizing more complicated passages on various 

topics, and writing more complicated messages on various 

topics in both paper and electronic forms. 

              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความ
ส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่
ซับซ้อนขึ้น  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ 
และแสดงความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบ
ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูล
ทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย
ทั้งในรูปแบบท่ัวไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
            Development of English communication skills 
in everyday life focusing on listening to more 
complicated passages or conversation for main ideas 
and details, taking part in conversation by asking, 
responding, and expressing opinions, speaking in 
various situations in everyday life as well as presenting 
and comparing basic business information, reading 
more complicated passages with diverse topics 

 

HG011 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 3 
(English for Communication 3) 

3 (3-0-6) GE004  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารใน
งานอาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) ปรับชื่อ 
ปรับรหัสวิชา 
และ 

 
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษ

เพื่ อการ ส่ือสาร 2  หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 ค าอธิบาย
รายวชิา 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นการสนทนาทางโทรศัพท์ การน าเสนอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สินค้า และบริการ  การเปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและสรุป
ใจความส าคัญ ในเรื่องที่อ่าน 

 Development of communicative business English 
skills in everyday life by integrating the four skills: listening, 
speaking, reading, and writing, focusing on telephone 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึก
ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความ
เพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มี
การอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
           Development of English for business 
communication skills relating to students’  fields of 
study by integrating the four skills: listening, speaking, 
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conversation, presenting business information concerning 
corporate details, products, and services, comparing and 
analyzing business data, writing memos and electronic mails, 
and reading business news and summarizing the main points 
of what being read. 

reading, and writing, including telephone 
conversation; presenting, comparing, and analyzing 
business information; reading news or articles for 
details and summarizing the main ideas; external 
readers and self-study lessons 

HG012 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 4  
(English for Communication 4) 
 

3 (3-0-6) GE005  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารใน
งานอาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) ปรับชื่อ 
ปรับรหัสวิชา 

 
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 3 หรือ คะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 และ
ค าอธิบาย 
รายวชิา 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นการบูรณาการทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน  โดยเน้นการประชุม การเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจเบื้องต้น และ การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์
จ าลอง  การเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัวใน
รูปแบบทั่วไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความ
และสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน  รวมทั้ง
การส่ือสารทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
          Development of communicative business English skills 
in everyday life by integrating the four skills: listening, 
speaking, reading, and writing, focusing on expressions 
used in meetings, basic business negotiations, and job 
interviews, writing application letters and resumes in both 

paper and electronic forms, reading and summarizing 
articles related to current business situations, and business 
communication in different cultures. 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์
งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าว
หรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  
ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
           Development of English for business 
communication skills relating to students’  fields of 
study by integrating the four skills: listening, speaking, 
reading, and writing, including presentation and 
discussion skills, job interview, writing resumes and 
application letters, reading news or articles for details 
and summarizing the main ideas, external readers and 
self-study lessons 

 

 
 
 
 

 3.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
   GE101 การประกอบการที่ขับเคลือ่น

ด้วยนวตักรรม 
3(3-0-6) วิชาใหม ่



 

(Innovation-Driven 
Entrepreneurship) 

         กระบวนการประกอบการ เพื่ อ เสริมสร้ า งและ

ผสมผสาน  ทฤษ ฎี  แนวคิ ด  ทั กษะ  ทั ศนคติ  และ

ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึง

ปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิง

สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคณุค่า รวมไปถึงการ

พัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็น

รูปธรรม 

      Entrepreneurial process to develop and integrate 

theories, ideas, skills, mindsets, and entrepreneurial 

capabilities in order to explore and generate idea for 

solving problem and creating value, as well as the 

development for business practice 

 

   3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
SG006 การรู้ทางดิจิทัล           

(Digital  Literacy)                             
3 (3-0-6) GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจทิลั

และการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
ปรับชื่อวิชา
และปรับ
ค าอธิบาย 

               การใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศใน           การ
ส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท างานร่วมกัน การใช้เครื่องมือ
และแหล่งทรัพยากรดิจิทัลในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหา การศึกษาองค์
ความรู้ ใหม่  ๆ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานดิจิทัล  
จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสาร ตลอดจนผลกระทบของส่ือดิจิทัลที่มีต่อบุคคล  
ธุรกิจ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             Use of digital media and information technology in 
communication, knowledge exchange and team working; 
use of digital tools and resources in investigating, collecting, 
analyzing and assessing data for decision making and 
solutions to problems; study of new knowledge; creation and  

         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอป -               
พลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่าน
กระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล           
จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
สังคม 
 
        Concepts, points of view and applications of 
information technology to support learning and 
problem solving in the digital economy era, as well as 
practices on fundamental skills for application usage 
and modern application program development  

รายวชิา 
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presentation of digital works; ethics and safety in using 
information technology and communication; impact of digital 
media on individuals, business and lifelong learning. 

through researching, analyzing and assessing data 
leading to innovation responding to people’s needs 

 

 3.2  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลอืก  
 3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร  
   ภาษาต่างประเทศ  

   
GE006 ภาษามาเลย์เพือ่การสื่อสาร 

(Malay for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการ
ฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร 
รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับย่อหน้า 
          Malay language skills in everyday life focusing 
on listening and speaking, basic dialogues needed in 
communication, listening for main ideas, and basic 
paragraph writing 

 

   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

(Vietnamese for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้น
การฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้
ส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดง
ความคิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับย่อหน้า 
          Vietnamese language skills in everyday life 
focusing on listening and speaking, basic dialogues 
needed in communication, listening for main ideas, 
and basic paragraph writing 

 

   
GE008 ภาษาพม่าเพือ่การสือ่สาร 

(Burmese for Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการ
ฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร 
รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความ
คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับย่อหน้า 
          Burmese language skills in everyday life 
focusing on listening and speaking, basic dialogues 

 



 

needed in communication, listening for main ideas, 
and basic paragraph writing 

 
   กลุ่มทกัษะการสื่อสาร  

   
GE051 มิติแห่งศัพท ์

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับ
การออกเสียง  ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้
ค า  การบัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้พจนานุกรม  การศึกษา
ค าเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         Vocabulary and language learning, word 
structures, spelling and pronunciation, word meaning, 
history or words, word usage, neologism (coining new 
words) , dictionary usage skills, comparative study of 
English and Thai words 

 

   

GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและ
วิจัย 
(Research and Academic 
Project Writing) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอ
กิจกรรม โครงการทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้
ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
       Structures of various types of projects, such as 
projects proposing campaigns or activities, academic 
projects, and research projects with precise and 
appropriate expressions 

 

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนใน
ธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและ
การใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทาง
ธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพ์ร่วมสมัยและส่ือใหม่  พัฒนาทักษะการ
เขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 
        Principles and importance of business reading 
and writing, study of business terminology and 

 



157 
 

expressions relating to meaning and appropriate use 
in various contexts, analyzing and interpreting 
business articles in contemporary and new media 
forms, development of business writing skills in various 
types through writing practice 

   
GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชวีิต 

(Reading for Life Development) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   
ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา
ทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และ
ตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
         Meaning, importance, and value of reading, 
relation between reading and life development, 
development of reading skill, reading for main ideas, 
analytical and interpretative reading, reading practice 
of articles relating to life development and self-
adjustment in modern world 

 

   

GE055 ทกัษะการพดูและการนา่เสนอ
งาน 
(Speaking and Presentation 
Skills) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   
การวางแผนการพูดและการใช้ส่ือเพื่อประกอบการพูดและ
น าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และ
เทคโนโลยี ส่ือในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและ
น าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการ
บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          Concepts, principles, and business 
presentation, speech planning and use of various 
forms of media in speaking and oral presentation, 
techniques in the use of verbal and nonverbal 
communication, media technology in speaking and 
oral presentation, various types of speaking and 

 



 

business presentation practice including briefing, 
presentations aiming for business competition, press 
conference, etc. 

 
 
 
 

   
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัฒน์  
มิติทางวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
วัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม
ทางวัฒนธรรม ภาษา และอัต ลักษณ์   บทบาทและ
ความส าคัญของการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจก
บุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  
แนวทางการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและ
สร้างการยอมรับท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
          Philosophy and concepts relating to culture, 
globalization, cultural dimensions, and differences 
among cultural groups in global society, factors 
relating to cultural values, languages, and identity, 
roles and importance of intercultural communication 
on individuals and organizations, cultural adjustment 
and blending, intercultural communication as a tool to 
minimize conflicts and build up acceptance at both 
individual and organization levels 

 

   
GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบ
เรียงข่าวสารและผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การส่ือสาร
เคลื่อนที่ 
        Principles and ethics of citizen reporter, the 
gathering techniques of data, images, light and sound, 
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as well as news writing and content production using 
mobile devices 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
       (Business and Entrepreneurship) 

 

BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Entrepreneurship) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

                หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นนวตักรรม
การประกอบการ รูปแบบการท าธุรกจิสมัยใหม่ ความรูเ้บื้องต้นด้าน
การเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ  
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ หลักธรรมาภิบาลในองค์กร  จรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ รวมทั้งเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค ์ 
เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสหกิจสังคม 
              Principles and applications of innovative 

entrepreneurship, modern business management, 
introduction to finance, marketing, accounting, economics, 
business laws, business environment, corporate good 
governance, business ethics, as well as sufficiency 
economy, creative economy, green economy, social 
responsibility and social enterprise. 

  

   

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
        จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา
ด้านจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อ
สังคม ส่ิงแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 

 



 

      Ethics for doing business, case study in business 
ethics, business responsibility to society, environment, 
customers, employees, and investors 

   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท า
ความเข้าใจปัญหาต่าง  ๆ  โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก   
การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ าอย่าง
มีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิด
เชิงออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะ
ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมอง
ทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     Principle of design thinking to understand real-
world problems with emphasis on the problem 
elements, finding answers from different perspectives 
as well as iteratively prototyping and testing results to 
acquire innovative solutions to the problems, values of 
design thinking for business differentiations and new 
business opportunities by using theories and real-
world practices 

 

   
GE104 ธุรกิจออนไลน ์

(Online Business) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการ
ท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบ
นิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซัพพลาย
เชน และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์  และการเรียนรู้ เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจการท างานของระบบส าหรับท า
ธุรกิจออนไลนท์ี่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทั้งผู้
ซื้อ ผู้ขาย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อทดลองซื้อขาย
จริง  
           An overview of online business, ranging from 
types of e-commerce, choices of online platforms 
available for conducting business, to other essential 
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components of the e-commerce landscape such as 
basic knowledge of logistics, supply chain 
management, and e-payment methods. Marketing  
techniques particularly for online business, and 
provide insights about how systems of e-commerce 
platforms function through practical workshop. Learn 
from both the buyer and the seller perspectives to gain 
comprehensive understanding about customers' 
needs and how to trade and conduct business online 

   
GE105 กฎหมายเบื้องตน้ส่าหรับ

ผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือก
ประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และสัญญาทาง
ธุรกิจอื่น  ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับ
ผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ 
     Law and regulation relating to entrepreneur or 
startup business. Business organization selection, 
business contract drafting; for example: rent contract, 
licensing agreement, employment contract and other 
related contract.  Acquiring business license, business 
tax planning and current issues about law for 
entrepreneur 

 

   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา
ซื้อขายสินค้าและกฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทาง
อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  กฎหมายแลก เ ป ล่ี ยน  ข้ อ มู ลทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
         Electronic Transactions Law, sale contract, 
payment and  electronic fund transfer. Electronic Data 

 



 

Interchange Law, Electronic Signature Law and Data 
Protection Law. Computer Related Crime, online 
dispute resolution and case study relating to electronic 
transactions 

   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Trading and Investment) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณา
ในการซื้อขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  
การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ต
การลงทุน และการจ าลองการซื้อขายหลักทรัพย์ 
          Thai economy and business, introduction to 
stock trading, important information in stock trading, 
factors affecting business management and stock 
prices, various types of stock trading strategy, use of 
applications to analyze and manage investment port, 
and simulated stock trading  

 

   
GE108 การบริหารความม่ังคั่ง 

(Wealth Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การ
ประกันภัย พันธบัตร และการออมประเภทอื่น ๆ  การ
วางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วน
บุคคล 
          Basic knowledge essential for banking industry, 
assurance, bonds, and other savings patterns, 
financial plans for new generation, personal financial 
management 

 

   

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม 
( Food Business for Wellness 
and Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
          ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของ
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิง
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การค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food on 
wellness and beauty, types and examples of 
commercial food products for wellness and beauty, 
production process and control of food production for 
wellness and beauty, trends in food production for 
wellness and beauty 

3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
        (Science and Technology) 

 

SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่    
(Modern Science and 
Technology)                                      

3 (3-0-6) GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
(Modern Innovation 
Technology) 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

               วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
นวัตกรรม และการสร้าง  องคค์วามรู้ ความก้าวหนา้ทาง
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  และ
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตใินการรองรับความต้องการของ
มนุษย์   เทคโนโลยีชวีภาพ วัสดศุาสตร์  พลังงานทดแทน นาโน
เทคโนโลยี        
 
              Modern science and technology related to 
invention and knowledge building, impact of advance 
science and technology on environment and 
development of natural resources in accordance with 
human demand, biological technology, material 
science, alternative energy, and nanotechnology. 

        ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน 
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่
มีต่อการเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ 
และเศรษฐกิจโลก 
          Impact of advance in modern technology on 
environment, farm produce, medical, communication, 
biological technology, power storage equipment and 
system, 3- dimension printing technology, smart 
materials, alternative energy technology, new 
technology affecting ways of life, business 
management, and world economy 

ปรับชื่อวิชา 
และ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

SG005 คณติศาสตร์และสถิติส่าหรับ
ชีวติประจา่วนั         
(Mathematics and Statistics for 
Daily Life)                            

3 (3-0-6) GE203 การคิดเชิงวเิคราะห์ส่าหรับ
ธุรกิจ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 



 

                     ความส าคัญของคณติศาสตร์และสถิติ  บทบาทของ
คณิตศาสตร์และสถิติทีใ่ชใ้นชวีิตประจ าวันและในทางธุรกจิ    
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการแปลผลโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ที่ทันสมัย 
              Importance of mathematics and statistics, 
roles of mathematics and statistics in daily life and 
business, use of modern applicable statistic programs 
for basic data analysis and interpretation. 

        พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มี
ต่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
        Introduction to mathematic and statistical 
analysis in business, techniques and tools assisting 
effective analytical and synthetic thinking 

ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

   
GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตร
พอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท า
ธุรกิจเกษตร 
        Farming and everyday life, local wisdom in 
farming, use of technology in farming, sustainable 
farming theory, use of farm produce and waste, 
farming trends in Thailand, and case study on farming 
business 

 

   

GE205 ผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส่าอางเพื่อ
สุขภาพและความงาม 
( Cosmetic Products for Health 
and Beauty) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความส าคัญของเครื่องส าอางส าหรับสุขภาพและ
ความงาม  ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์
ตกแต่ ง สี สันบนใบหน้า   ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนว
ทางเลือกการเลือกซื้อเครื่องส าอาง  หลักการใช้เครื่องส าอาง
แต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรมเครื่องส าอาง
ที่เป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
              Importance of cosmetics for health and 
beauty, types of cosmetic products, skin- care 
products, hair- care products, facial make- up 
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products, oral care products, child and adult products, 
spa products, cosmetic buying guides, beauty 
products instructions, benefits of cosmetic innovation 
on health and beauty technology 

   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคน
ไทยในอดีตและปัจจุบันในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณ
ของสมุ น ไพร ไทยด้ านการ เกษตร   กา รแพทย์และ
อุตสาหกรรม   
          Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the 
past and present relating to the use of Thai herbs, 
herbal properties in farming, medication and industry 

 

   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความ
หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ
มนุษยชน  ตลอดจนการปรับตั ว เพื่ อ รั บมื อ กั บกา ร
เปล่ียนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
        Advance in technology in the digital era, diverse 
forms of technology, impact of technology on 
people’s way of life in the digital era, business 
management, economy, and environment including 
moral, ethics, and human rights, as well as personal 
adjustment for changes in the digital era  

 

   
GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Game) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่
จ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
         Decision making techniques, competition 
techniques, knowledge required in playing digital 
games, case study relating to digital games 

 

4.กลุ่มวชิามนษุยศาสตร์ 4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  



 

HG022 
การบริหารตนเอง 
(Self- Management) 

3 (3-0-6)    ยกเลิก 

               หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา    พฤติกรรมทางสังคม
ของบุคคลและกลุ่มเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  
ความฉลาดทางอารมณ์  การมีวุฒิภาวะ และสุขภาวะ มี
ความอดทน ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง การ
น าและการท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง  อย่าง
สร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์และ
เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และน าไปสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นและปรับตัวได้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 
              Principles and applications of psychological 
knowledge related to individual differences, individual’s and 
group’s social behaviors regarding perception, learning, 
motivation, emotional quotients, maturity, well-being, 
patience, open-mindedness, acceptance of  different 
opinions, leadership and teamwork, constructive stress 
management, thinking and reasoning, analysis and 
understanding of human behaviors leading to self-
awareness, understanding others, self-adjustment, and 
ethics for everyday life. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   กลุ่มสนุทรียศาสตร์  

   
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็น
อารมณ์พื้นฐานของมนุษย์  โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปราย
ประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งใน
ด้านที่ เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติ สัมพันธ์กับสังคม
รอบตัว 
         Study of the phenomenon of love as human’ 
basic emotion by analyzing and discussing the love 
issues through philosophical aspects as an individual 
and social dimension 
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GE302 ปรัชญาศิลปะ 

(Philosophy of Art) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้ นของ
ความหมายในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของความ
จริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
          Study of paradigm and meaning of art and its 
relation to reality, knowledge, and values of art works 

 

   
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ค าบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรส
กล่ินสีเ สียงในมิติของธรรมชาติ  ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงต่อความรู้สึกของ
มนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น 
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน า
ความรู้เรื่องรูปรสกล่ินสีเสียงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น  
แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 
        Words signifying shape, taste, smell, color, and 
sound in language, perception of shape, taste, smell, 
color, and sound in various dimensions: nature, 
religion, society, and culture, influence of shape, taste, 
smell, color, and sound on human feelings and 
creation of art works in every form, such as 
architecture, literature, painting, and decorative arts, 
applying the knowledge of shape, taste, smell, color, 
and sound to product design, advertising, cooking, 
and food design 

 

   
GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม ่

(Narratives in the Modern 
World) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
        ความหมายและบทบาทหน้ าที่ ข อ ง เ รื่ อ ง เ ล่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ

 



 

และวิธีการเล่าเรื่องในส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพื่อ
จุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       Meaning and functions of narratives, relation 
between narratives and life, society, economy, politics, 
culture, and psychology, analysis of contents, forms, 
and techniques used in various forms of media, 
practice of effective and purposeful storytelling 

   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 

(Interpretation of Drama and 
Film) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและ
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์
ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและ
ภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์
และฝึกปฏิบัติ 
         Theories and concepts relating to interpretation 
of drama and film, drama and film production and 
perceiving cultures in Thai society, guidelines to 
analyze and interpret drama and film, case study on 
drama and film analysis and practice 

 

   
GE306 นิทานโลก 

(Tales of the World) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของ
นิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของ
ตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบางเรื่อง
ทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
        Meaning, importance, and roles of tales on 
human beings, characteristics of eastern and western 
tales, interpretative reading of selected significant 
pieces of eastern and western tales 

 

   

GE307 พระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุา  เจ้าฟา้มหาจกัรีสิรินธร  
รัฐสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรมราช
กุมารี 

3(3-0-6)  
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(HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

   

        พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะ
เด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและ
สังคมไทย 
         HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and 
writing, importance, outstanding characteristics, 
values, and beauty of her writing, as well as the roles 
of her writing on Thai society and publishing circle 

 

   

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน 
(Southeast Asian Writers 
Award) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เยี่ยมแห่งอาเซียน (ซี ไรต์ )  ความส าคัญ คุณค่าของ
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
        History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. 
Write), importance, values, and roles of Southeast 
Asian Writers Award on Thai literary circle 

 

   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 

(Thai Poetry Recitation) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทย
ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และท านองการอ่าน
แบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้ง
กลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 
        Principles and practice of tonal recitation of Thai 
poetry in various forms and rhythms as well as voice 
projecting techniques appropriate for each type of 
tonal recitation 

 

   
GE310 นาฏศิลปไ์ทย 

(Thai Classical Dance) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่



 

   

        หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึก
ปฏิบัติการร าพื้นฐาน  เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
          Introduction to Thai classical dance and basic 
movements, practice of Thai classical dance 
movements including slow movements (plheng cha), 
fast movements (phleng reo), and major movement 
series (ram mae bot) 

 

   
GE311 แดนซ ์

(Dance) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, 
Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior 
Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ  
         Dance genres and movements such as Junior 
Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz 
Move, Junior Ballet, practice of various dance 
movements 

 

   
GE312 การขับร้อง 

(Singing) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง 
การฟังและการจับจังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงาน
สังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการ
แสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        Voice projection, music genres, voice control, 
listening for beats and rhythms, singing practice for 
social events and stage performing on various 
occasions, practice of movements appropriate for 
each type of events 

 

HG023 ดนตรีวิจกัษณ ์
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) GE313 ดนตรีวิจกัษณ ์
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

        การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึง้ใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 
         Music listening for understanding and 
appreciation of its values. Development of music and 

        การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้ง
ในคุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟัง
ดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 
         Music listening for understanding and 
appreciation of its values. Development of music and 
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its genres, as well as characteristics of songs and 
musical instruments 

its genres, as well as characteristics of songs and 
musical instruments 

   
GE314 การจดัดอกไม ้

(Flower Decoration) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง  และถ่ายทอด
ความหมายของดอกไม้   เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึง
ประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกได้
อย่างละเอียดลออ 
        Science and art of flower decoration, meaning of 
flowers leading to understanding of aesthetic 
experience, understanding of how to use flowers as a 
means to communicate and convey people’s emotions 
and feelings 

 

   
GE315 พัสตราภรณ ์

(Costume and Garment) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและ
วัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุค
สมัยและจุดประสงค์ ท้ังในบริบทวัฒนธรรมของราชส านัก
และชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตรา
ภรณ์ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย 
        History of costumes and accessories, fashion 
styling appropriate for social status, times, and 
purposes in the contexts of royal court and commoner 
cultures, analysis of case study relating to costume 
and garment design, revitalization of Thai costumes 
and garments 

 

   

GE316 การออกแบบเคร่ืองแตง่กายและการ
แต่งหน้า 
(Costume and Make-Up 
Design) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมาย และความส าคัญของเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ  การฝึกออกแบบเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ    เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของ

 



 

นักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้า
เบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรับการแสดง 
       Meaning and importance of costumes and 
accessories, practice of costume and accessory 
design for various types of performance, basic make-
up theories and practice, make-up techniques for 
stage performance  

   
GE317 ศิลปะวิจกัษณ ์

(Arts Appreciation) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

      ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม 
หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม 
วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบันเทิงร่วมสมัยตา่ง ๆ  ท้ัง
ในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
      Meaning, importance, and values of arts, 
principles of arts appreciation for different art forms: 
painting, literature, music, dance, and contemporary 
entertainment media relating to forms, contents, and 
aesthetic concepts 

 

HG024 
การละเลน่และเพลงพืน้บ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) GE318 การละเลน่และเพลงพืน้บ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

           ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่า
ของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และ
เพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิ
ประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ
การประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
             
History, characteristics, genres, and values of Thai folk 
games in different regions of the country, Thai folk song 
genres, influence of social environment, geography, 
values, and principles of life on Thai folk games, 
application of traditional Thai folk songs appropriately 
used on different occasions 

           ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่า
ของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และ
เพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม 
ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ 
และการประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 
            History, characteristics, genres, and values of 
Thai folk games in different regions of the country, Thai 
folk song genres, influence of social environment, 
geography, values, and principles of life on Thai folk 
games, application of traditional Thai folk songs 
appropriately used on different occasions 

 

   กลุ่มวัฒนธรรม  

   
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่
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        ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรม
ประชานิยม และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  
อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและส่ือมวลชน  บริบททาง
สังคมและการเมือง  การบริโภควัฒนธรรม และวิเคราะห์
วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคน
ในสังคมไทย เช่น แฟชั่น ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
สินค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์ 
        Meaning, distinctive characteristics, origin and 
development of popular culture, and its impact on Thai 
society, relation between popular culture and 
capitalism, cultural production industry and mass 
media, social and political contexts, cultural 
consuming, analysis of popular culture influencing 
people’s everyday life in Thai society, such as fashion, 
music, TV drama, film, souvenir, photographs, and TV 
programs 

 

   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

           ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของส่ือบันเทิง
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างส่ือ
บันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ    วัฒนธรรมการสร้างและ
เสพส่ือบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อ
กันในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏ
ในส่ือบันเทิงอาเซียน 
         Distinctive and shared characteristics of 
entertainment media in ASEAN countries, relation 
between entertainment media and society in different 
countries, creation and consuming of entertainment 
media in different countries, influence of entertainment 
media from ASEAN countries on each other, analysis 
of interesting issues existing in ASEAN entertainment 
media 

 

   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่



 

   

        แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤต
ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  และการแก้ไข
วิกฤตของชาติ 
        Concepts of art and cultural identity in ASEAN 
community, factors affecting the creation and 
conservation of art and culture in different countries, 
critical situation of contemporary cultures in ASEAN 
community, cultural adjustment and adaptation for 
tourism economy, nationalism, and solutions to the 
countries’ crisis 

 

                               

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติใน
ศิลปะไทย 
( Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

                                                                              

        การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม 
และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
        Adopting and integrating foreign cultures in Thai 
society, influence of cultures from India, Sri Lanka, 
Khmer, China, Muslim world, and the western world on 
the creation of That arts 

 

   

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
( History of Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และ
ผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 
ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเป็น
ไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ   วิ เคราะห์การ
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เปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทย
จากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัฒน์ 
            History of Thailand’s society after revolution, 
policy relating to modernization and its impact on 
society, education, politics, administration, mass 
media, arts, tastes, local Thai conceptualization, and 
national ideology, analysis of change, 
disentanglement, and existence of Thai society from 
the modernization to globalization periods  

   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา 
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมอง
อุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
         Aspects of China’s development in history, 
philosophy, wisdom, politics, administration, and 
economy, which reflect China’s national ideology from 
the past to present 
 

 

HG025 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

        เหตุการณ์ส าคัญที่ เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้
สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์
ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงได้ 
         World’s major events in politic, economic, and 
social dimensions, cooperation and conflict in modern 
world society, and important events in Thailand related 
to world’s events. Enable learners to think, analyze, 
criticize, and compare these important world’s events 
occuring at different times and have impact on 
changes 

        เหตุการณ์ส าคัญที่ เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความร่วมมือและ
ความขัดแย้งที่เกดิขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้
สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์
ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงได้ 
         World’s major events in politic, economic, and 
social dimensions, cooperation and conflict in modern 
world society, and important events in Thailand related 
to world’s events. Enable learners to think, analyze, 
criticize, and compare these important world’s events 
occuring at different times and have impact on 
changes 

 



 

 
 

   
GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย
วัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การ
แทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะ
หลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  
        Characteristics of multilingualism and 
multiculturalism, criteria for language classifications in 
society, linguistic interference and integration, and the 
influence of multilingualism on people in society 

 

   
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 

(Museum Management) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมาย หน้าที่  ความส าคัญและคุณค่าของ
พิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  การ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การ
อนุรักษ์และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง 
        Meaning, function, importance, and values of 
museum on society, classifications and types of 
museum, museum displays, concepts relating to 
museum, museum management, museum marketing, 
conservation and exhibition of local museum, model of 
Thai local wisdom museum, community participation 
and ideal museum society, virtual museum 

 

   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  
โดยมุ่งศึกษาประเดน็ปัญหาส าคญัในสมยัต่าง ๆ  ได้แก่ สมัย
โบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้
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พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่ เกิดขึ้นในโลก
ตะวันตก 
          Concepts and study of the thinking process in 
the Western World, focusing on critical issues existing 
in different periods: ancient, medieval, modern, and 
post-modern, with the aim to learn the foundation and 
development of the thinking process in the Western 
World 

   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  
โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน 
และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญด้านการ
แสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
           Concepts and study of the thinking process in 
the Eastern World, focusing on the mainstream 
concepts from India, China, and Japan, with the aim to 
consider critical issues relating to searching for the 
meaning of life in the Eastern Way  

 

   
GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ก า เ นิ ด  แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ช า 
ประวัติศาสตร์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็น
ศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง 
ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  
วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะ
วัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัฒน์ 
         Origin and development of tea culture, social 
history relating to tea in different countries, particularly 
in China, Japan, and ASEAN region, study of tea 
culture in Thai society, such as beliefs and principles 
of tea leaves, tea consuming, creation of tea business, 
tea house culture in the South, tea and rituals, tea as a 
contemporary culture in the globalization era 

 



 

   
GE363 วัฒนธรรมข้าว 

(Rice Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมายและขอบเ ขตของวัฒนธรรมข้ า ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทั้งใน
วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวใน
กระแสการเป ล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษา
วัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
            Meaning and scope of rice culture, relation 
between rice culture and Thai people in both the royal 
court and commoner cultures, rice culture in the 
stream of change in the world society, case study 
relating to rice culture as existing in the real location, 
analysis and creation of rice culture in the context of 
contemporary society 

 

   
GE364 วัฒนธรรมน้่า 

(Water Culture) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน 
เรื่องเล่า ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน้ าในพระ
ราชพิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   
ภูมิปัญญาของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโน
ทัศน์เรื่องวัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ ากับ
ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
        Water culture in Thai literature, legends, tales, 
and work of art, role and meaning of water in royal 
ceremony, tradition and folklore relating to water in 
different regions, Thai local wisdom of the past 
regarding water management, concept of water 
culture in the era of irrigation, water management and 
problems in modern Thai society 

 

   

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาว
จีนในประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่
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        คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาว
จีนในประเทศไทย  การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการ
ขยายตัวของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าใน
บริบทร่วมสมัย  อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้าง
สังคมจีนาภิวัฒน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพ
เจ้าจีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย  
          Shrine and oblation belief of the Chinese in 
Thailand, oblation and the creation of Chinese culture, 
shrine and the establishment of Chinese community 
and its expansion, role of shrine and oblation in 
contemporary context, such as tourism, creative 
economy, creative folklore, and development of 
Chinalization, case study relating to shrine and 
oblation in Thai society 

 

   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การ
ธ ารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม  สังคม
พหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่
ย่านทีอ่ยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ ๆ  
         Important ethnic identity in Thai society, 
maintaining ethnicity, ethnic diversity, advantage and 
disadvantage of ethnicity in society, plural society and 
challenge in ASEAN community, survey of some 
significant ethnic locations in Bangkok 

 

   
GE367 ความหลากหลายทางเพศใน

สังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
           ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและ
กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติ

 



 

ต่างๆ  ท้ังทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  
และอื่น ๆ ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
          Meaning of gender diversity, concepts used to 
study gender diversity in different dimensions: 
science, anthropology, and psychology, 
understanding of gender diversity in Thai society  

HG026 คติชนสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) GE368 คติชนสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

        ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชน
แนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทาง
สังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน 
        Origin and development of folklore, modern 
folklore concepts, and modern folklore for the creation 
of social activities, as well as the influence of modern 
folklore on current Thai society 

        ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชน
แนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทาง
สังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน 
        Origin and development of folklore, modern 
folklore concepts, and modern folklore for the creation 
of social activities, as well as the influence of modern 
folklore on current Thai society 

 

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ
ใกล้เคียง 
( Archaeology of Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่าง
โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของ
ประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที ่
         Meaning of archaeology, relation between 
archaeology and work of art, art history in Thailand and 
neighboring countries, fieldtrip 

 

   

GE370 ท้องถ่ินกับการสร้างสรรค์สินค้า
ทางวัฒนธรรม 
( Local and Creative Cultural 
Products) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
แนวคิดเรื่องส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่
น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่น
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บ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา                 
ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 
           Localism in Thai society, relation between local 
and national economy, concepts relating to 
geographical indication and local culture leading to 
cultural products, creation and production processes 
of cultural products, use of case study as a tool to 
collect data in local community in search of products 
with geographical indication 

   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคัญในราช
ส านักไทย 
          Meaning and function of royal tradition and 
ceremony in Thailand, development of royal tradition 
and ceremony in Thai history, significant royal tradition 
and ceremony in Thai royal court 

 

   
GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 

(Invented Tradition) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิด
และพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าที่ของ
ประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการ
สร้างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  
กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์
ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
        Meaning and importance of invented tradition, 
origin and development of invented tradition, theories 
relating to the analysis of invented tradition, social 
crisis and role of invented tradition, influence of 

 



 

invented tradition on discourse construction in 
accordance with people’s thought in modern Thai 
society, case study relating to invented tradition in Thai 
society, and analysis of invented tradition existing in 
modern Thai society 

   

GE373 ประเพณีและเทศกาลใน
สังคมไทย 
(Tradition and Festival in 
Thailand) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่
ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและ
ภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสังคมไทย 
          Importance of traditions and festivals in Thailand, 
function of traditions and festivals in way of life, belief, 
value, and Thai wisdom, annual traditions and festivals 
in Thai society 

 

   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 

(History of Photography) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญ
และคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจ
และทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การ
ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์   ความสามารถและทักษะที่น าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย
เพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 
       Photography history, importance and values of 
photography in society, relation between men and 
photography, meaning of photography with its 
sentimental and historical values, creation of 
photographic art by integrating concepts, theories, 
techniques, and creativity, photographic ability and 
skills applied to the creation of photographic art 

 

   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 

(Animation  History) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่
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        ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่
หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และ
ส่ือกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและ
อิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
         History and development of animation, various 
aspects relating to animation: time sequence, 
production process, medium, culture, genres, 
animation artists, attitudes and nationality influence, 
gender, technology, cultural identity, and conflict 
between art and industry 

 

   
GE376 ความเชือ่ในสงัคมไทย 

(Faiths in Thai Society) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิด
และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเชื่อ
ภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฏการณ์ของความ
เชื่อและการประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ใน
สังคมไทยร่วมสมัย 
      Meaning of faith, types of faith, concepts and 
theories used to study faith, relation between faith 
and Thai society, faith data collection and analysis, 
phenomenon of faith, applying knowledge about faith 
for different purposes in contemporary Thai society  

 

   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์

(Astrology and Forecasting) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคม
ตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและ
ระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์
และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์
ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ใน
สังคมไทยปัจจุบัน 
       Comparative concepts of astrology and 
forecasting in eastern and western societies, ideology, 

 



 

meaning, and wisdom in Thai astrology, classification 
of astrology and forecasting, use of linguistic logic and 
interpretation of meaning in astrology, astrologer’s 
invented tradition and identity creation, case study 
relating to astrology and forecasting in Thai society 

   
GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religion) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

       ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตร
ปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสาน
ทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคม
โลก  การวิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
สังคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including 
Christianity, Buddhism, Islam, and Hindu; philosophy 
and religious practice of world’s major religions, 
current social phenomenon in the era of mixed 
religions, religions amidst world crisis, religion as a 
solution to social problematic issues 

 

   
GE379 หมากล้อม 

(Go) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่น
ในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  ความหมายของพืน้ที่ 
ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ -                
เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
       Development of Go concepts and tactics used at 
the opening, middle, and ending stages, meaning of 
territory, types and direction of captured and alive 
stones, ending the game, proceeding the game, 
formula and tricks, history and culture 

 

   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
          ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมาก
รุกสากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล 
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ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และ
กลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬา
หมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้ 
           History of Thai and International Chess, study of 
Thai and International Chess pawns, skills and tactics, 
scoring and strategy, practice of Thai and International 
Chess games 

2.5 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  
(Quality of Life and Sustainable Society) 

HG020 ทักษะการด่ารงชีวิตในสังคมโลก 
(Global Life Skills) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

                ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตทั้งของ 
ตนเองและทางสังคม  ระบบทางสังคม  โครงสร้างและ 
สถาบันทางสังคม  ความเป็นพลเมืองในสังคมภายใต้ระบอบ 
ประชาธิปไตย  การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและกลุ่ม 
ประเทศอาเซียนท่ีมีต่อสังคมไทย  ตลอดจนศิลปะ และ 
วัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมโลก  รวมทั้งการพัฒนา 
บุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
และการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข  รวมทั้งสร้างความเข้าใจ 
อันดีระหว่างประเทศ 
            Knowledge and skills essential in living, 
individually and socially, related to social systems, 
structure and social institutions, citizenship under 
democracy, impact of global change and ASEAN 
community on Thai society, art and cultural diversity in 
global society, personality development, aiming to 
master learners’ social coexistence skills and 
development of social well-being as well as creating 
good international understanding. 

  

HG036 สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 
(Thai Herbs for Health) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

           ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เพื่อ
สุขภาพในท้องตลาด ภาพรวมและหลักการจัดการธุรกิจ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพในประเทศไทย 

    



 

            Knowledge of Thai herbs, herbal products for 
health, an overview and principles of management for 
herbal business for health in Thailand 
   กลุ่มคุณภาพชวีิต (Quality of Life)  
HG033 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม

ดิจิทัล 
( Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม
ดิจิทัล 
( Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

     ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การ
ประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
      Definition and importance of information literacy; 
the process of developing an information literate 
person through analyzing information needs; selecting 
information resources; accessing information; 
evaluating information; managing information; and 
using information ethically and legally 

     ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การ
ประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
      Definition and importance of information literacy; 
the process of developing an information literate 
person through analyzing information needs; selecting 
information resources; accessing information; 
evaluating information; managing information; and 
using information ethically and legally 

 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู ้
(Discover of Learning Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้   สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของ
กระบวนการเรียนรู้   สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลก
ออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้   การสร้างพลังอ านาจและความ
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  
และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ได้ต่อไป 
          Meaning and importance of knowledge on 
human resource development, developing and 
sharing knowledge, power of knowledge, concepts of 
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learning organization, learning society and network, 
learning dynamics, online learning society, learning 
resources, strategic development of learning society, 
systematic life-long learning 

   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

(Media Literacy Skill) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ  อิทธิพลของส่ือที่มี
ต่อผู้บริโภค  หลักการและแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
รู้เท่าทันส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ได้แก่ ภาพข่าว 
โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และส่ือ
อินเทอร์เน็ต  โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของส่ือ 
ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยา
การสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในส่ือประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทัน
ส่ือ 
           Media literacy meaning, influence of media on 
consumes, principles and concepts relating to media 
literacy, classification of media, news photograph, 
advertisements, radio program, television program, 
film, and Internet media, focusing on understanding 
media context including media industry, media 
technology, media psychology and forms and 
language in media, practice of news analysis from 
different types of media, media literacy law 

 

   
GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชวีติ 

( Generational Z and Quality of 
Life) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

           แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เจนเนอเรชั่นซี   ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเจนเนอเรชั่นซี การปรับตัวและการพัฒนา
ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายของเจนเนอเรชั่นซียุค
ปัจจุบัน 
          Concepts and research applied to the 
development of Generation Z’s quality of life in various 

 



 

dimensions: body, intelligence, emotion, and society, 
factors affecting Generation Z’s behaviors and 
personality, Generation Z’s self-adjustment and 
development  

HG034 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

        ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
บุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 
          Meaning and importance of development, 
factors affecting a person’s growth and development, 
theories on the development of human body, emotion, 
society, and intelligence at different ages 

        ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
บุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 
          Meaning and importance of development, 
factors affecting a person’s growth and development, 
theories on the development of human body, emotion, 
society, and intelligence at different ages 

 

   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology and Self-
Management) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

      หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท า
ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้   การเรียนรู้  แรงจูงใจ 
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จัก
ตนเอง เข้าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิต 
         Principles and application of psychological 
concepts to understand people’s differences and 
social behaviors relating to recognition, learning, 
motivation, emotional quotient, personality, growth 
mindset, and self-adjustment to understand oneself 
and others, moral and ethics in everyday life 

 

   
GE407 จิตวิทยาการท่างานเป็นทีม 

(Psychology for Teamwork) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   
           ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ท างานเป็นทีม  ทั้งในบทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  
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การส่ือสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
          Psychological theories and concepts applied to 
teamwork as a leader or follower, human relations at 
work, cooperation in problem solving, effective 
communication, and conflict management 

   
GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น่า 

( Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

      ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ความเป็นผู้น า การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็น
ผู้น าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และ
พฤติกรรมสังคม 
      Theory, practice, and skill to develop leadership 
personality, maximizing leadership potential regarding 
intelligence, personality, emotion, and social behavior 

 

   
GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของ
ตะวันออกและตะวันตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบ
ของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของแฟชั่นต่อ
สังคม 
        Introduction to eastern and western fashion 
design, creative thinking, classification of fashion, 
fashion show, fashion and society 

 

   
GE410 การท่าอาหาร 

(Cooking) 
3(2-2-5) วิชาใหม ่

   

     ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย 
ตะวันออกและตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่าง
ง่าย 
      Introduction to Thai, eastern, and western styles of 
cooking, cooking practice of both savory and dessert 
dishes 

 

HG035 
การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 



 

       หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิต
แจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and 
exercise for health, beauty, as well as concentration 
and clear mind, beauty products 

       หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิต
แจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and 
exercise for health, beauty, as well as concentration 
and clear mind, beauty products 

 

   กลุ่มสังคมย่ังยนื  

   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

      การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคม
สมัยใหม่  การเปล่ียนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย 
และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในระดับครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวัฒน์และในฐานะเป็นทางออก
ในการเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปัจจุบัน และการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       Development of Thai society from the past to 
present focusing on modern society, social change, 
concept, meaning, and application of sustainable 
economy wisdom into practice at both family and 
community levels, sustainable economy society and its 
existence amidst the stream of globalization, 
sustainable economy as a solution to current world 
crisis, sustainable economy and way of life 

 

   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย

ของเรา 
(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของ
หอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ
สากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
         History of TCC, TCC network, the role of TCC and 
UTCC in society and country at regional and 
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international levels, TCC’s and UTCC’s prominent 
figures 

   
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

( Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

      หลักการ  แนวคิดพื้ นฐานเกี่ ยวกับสถานการณ์  
เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  
ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้ เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมที่ยั่งยืน 
       Principles and basic concepts relating to major 
events and problems in Thailand and world society, 
family system, economic system, politic and 
administrative system, education system, health care 
system, analysis of factors and impacts as well as 
synthesis of problem solution and prevention or 
improvement plan to benefit oneself, others, and 
sustainable society 

 

   
GE454 กฎหมายส่าหรับชีวิตประจ่าวัน 

(Law for Everyday Life) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและ
วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  
ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การ
จัดท ากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้
กฎหมายการตีความ   การ อุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมาย
และกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล 
นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 
         Definition of law, Source of law and Evolution of 
law. The legal system , the origin of law including the 
legislation process, the enforcement of law, 
interpretation, legal loopholes. The law relating to 
everyday life such as person, legal act, right over 
individual and right over  property, and criminal law  

 



 

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

          กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการค้า  การคุ้มครอง
ผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้
สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้
ละเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
           The intellectual property law, copyright, 
trademark. The protection, licensing , registration and 
infringement of intellectual property including the 
relating case study 

 

   
GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์

และวัฒนธรรม 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์
และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การ
วางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะ
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
          Characteristics and importance of geography 
influencing culture and creative tourism, geographical 
and cultural identity, tourism activity planning in 
accordance with geography and culture, applying 
knowledge to professions in tourism industry 

 

   

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว
ไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึง สังคม  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 
          Physical and historical characteristics of 
Thailand’s tourist attractions including society, culture, 
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tradition, work of art, problems, and impact on Thai 
tourism industry 

   
GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย 

(Concept of Death) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา  แนวความคิด
เกี่ยวกับความตายของ                      นักปรัชญาส าคัญของ
โลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   
เรื่องเล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับ
ความตายของคนไทย  ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตาย
อย่างมีสติ  แนวคิดเรื่องชีวิตหลังความตาย 
         Death philosophy in religions, concepts of death 
by prominent world’s philosophers, analysis of death 
concept from discourse, sayings, and literature 
leading to the understanding of Thai concept of death, 
dying state, mindful preparation for death, concept 
relating to life after death 

 

   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 

( Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

        หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิต
จริงที่เผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ  
     Buddhist practice as a solution to everyday life 
problems including personal life, work, and living with 
others in a society, authentic case study relating to life 
problems and solutions 

 

   
GE460 นิเวศส่านึก 

(Ecological Consciousness) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

            มโนทัศน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและ
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การ
สร้างสรรค์ส่ือเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้าง
ภาพยนตร์ ส้ัน การผลิตโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์                   

 



 

การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การแสดงละคร
เวที 
         Concepts of ecological consciousness among 
Thai people, relation between men and nature, origin 
of natural resource and environment conservation in 
modern society, building ecological consciousness, 
ecological consciousness campaigns: short films, 
posters, and stage dramas 

   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   

         ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม  อัน
เนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคล่ือนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและข้อตกลงความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  
โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อม
ของอาเซียน และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมในอาเซียน
อย่างยั่งยืน 
          ASEAN Environmental phenomenon and issues 
as a result of culture, politics, capitalism economy, 
geographical structures, and ethnic migration, policies 
and agreements relating to ASEAN environment, 
ASEAN’s environmental organization structures and 
cooperation mechanism, sustainable environmental 
management 
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5.2  หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน 99 หน่วยกิต   
  5.2.1  กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 24 หน่วยกิต   
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            รายวิชาแกนคณะ   

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ            3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
 ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญ  กระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะสารสนเทศ  ประกอบด้วย  การ
วิเคราะหค์วามต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  การวิเคราะห์  
สังเคราะหแ์ละประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ 

HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ            3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
 ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญ  กระบวนการพัฒนา
ความรู้และทักษะสารสนเทศ  ประกอบด้วย  การ
วิเคราะหค์วามต้องการสารสนเทศ  การเลือกแหล่ง
และทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่งมือ  การวิเคราะห์  
สังเคราะหแ์ละประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ 

-คงเดิม 
 

HO102  มนุษย์กบัอารยธรรม             3(3-0-6) 
              (Man and Civilization) 
              วิวัฒนาการของมนุษยชาติทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  และศิลปวิทยาการตั้งแต่
ยุคเริ่มแรกถึงปัจจุบันในโลกตะวันออกและตะวันตก  
คุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ  การสืบ
ทอด การเกิดซ้ าและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรม 

 - ปรับออก และ
น าเนื้อหา
บางส่วนใส่ไว้
ในวิชา HO117 
 
 
 

HO103  สุนทรียวิจักษ ์                      3(3-0-6) 
              (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การ
เข้าถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดู
งานศิลปะ  และการพัฒนา 
รสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

HO103  สุนทรียวิจักษ ์                      3(3-0-6) 
              (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ 
การเข้าถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน
การดูงานศิลปะ  และการพัฒนา 
รสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

-คงเดิม 
 

 HO117 อารยธรรมวิวัฒน์           3(3-0-6) 
              (Evolution of Civilizations) 
              ศึกษาวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ในอนาคต 

- วิชาใหม่ และ
น าเนื้อหาวิชา 
HO102 มารวม
กับวิชานี ้
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 HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ        3(2-2-5) 
              (Critical Thinking) 
            วิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตผุลเพื่อจงูใจ
ให้ผู้อืน่ยอมรับ และแนะน าวิธีการค้นหาความจริงที่
ซ่อนอยู่เบื้องหลังชุดของการอ้างเหตุผลหลากหลาย
แบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มให้ใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การ
พูด และการเขียน รวมทั้งได้แนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานทีเ่ปน็ต้นฉบับของตนเอง 

- วิชาใหม่ 

HO201  ภาษาและวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
               (Language and Culture)                                
             ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับการ
ส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก   ภาษาที่
สะท้อนความเป็นอยู่  ค่านิยม ความเช่ือของคนใน
สังคม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ด้านความคิด 

HO201  ภาษาและวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
               (Language and Culture)                                
             ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรม กับ
การส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  ภาษา
ที่สะท้อนความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเช่ือของคนใน
สังคม การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสม
โดยค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรม ด้านความคิด 

- คงเดิม 

 

HO202  การคิดเพื่อการพัฒนา           3(3-0-6) 
              (Thinking for Development)                        
              ทฤษฎีความรู้เพื่อการพัฒนา มิติของความจริง 
กระบวนการคิดวิเคราะหเ์ชิงเหตผุลตรรกวิทยาแบบนิร
นัยและอุปนัยเพื่อวิเคราะห์การอ้างเหตผุล วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  แนวคิดเพื่อการพัฒนาตนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย ์

 - ปรับออก  

HO203 วาทศิลป ์                               3(2-2-5)   
              (Speech Communication)                             

         ทฤษฎีการส่ือสารเบื้องต้นและการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดทีด่ี 
ความส าคัญของการพูดในสังคม การเลือกหัวข้อเรื่องที่
พูด การพิจารณาผู้ฟัง การปรับปรงุและสร้างบุคลิกภาพ
ที่ดีในการพูด และฝึกปฏบิัต ิ

HO203 วาทศิลป ์                               3(2-2-5)   
              (Speech Communication)                             

         ทฤษฎีการส่ือสารเบื้องต้นและการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดทีด่ี 
ความส าคัญของการพูดในสังคม การเลือกหัวข้อเรื่อง
ที่พูด การพิจารณาผู้ฟัง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีในการพูด และฝึกปฏิบตั ิ

- คงเดิม 
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HO301 จริยศาสตร์ส าหรบัชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)                            
             แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักเกณฑ์การ
ตัดสินคุณค่าของการกระท า ปัญหาทางศีลธรรมที่ท้า
ทายต่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้เหตุผล 
ความอดทน และยอมรับความแตกต่าง  สร้างส านึก
พลเมือง และมีจิตอาสา 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรบัชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)                            

แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางใน
การท างานร่วมกับผู้อื่น  ทฤษฎีจรยิศาสตร์ 
หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของการกระท า ปัญหา
ทางศีลธรรมทีท่้าทายต่อการตัดสนิใจ การแก้ปัญหา
ชีวิตโดยใช้เหตผุล ความอดทน และยอมรับความ
แตกต่าง  สร้างส านึกพลเมือง และมีจิตอาสา 

- คงเดิม 
 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา      3(2-2-5)                       
               (Group Dynamics)                         

               ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาใน
การท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจัดการ
ด าเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสร้าง
น โ ย บ า ย แ ล ะ จั ด ก ลุ่ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น รู ป ข อ ง
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ 
การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา   3(2-2-5) 
               (Group Dynamics)                         
               ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาใน
การท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึก
จัดการด าเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การ
ฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ 
การศึกษาภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ 

- คงเดิม 
 

 HO308  ความเข้าใจมนุษยศาสตร์        3(3-0-6) 
              (Understanding in Human Sciences) 
               แนววิธีในการศึกษาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ ตลอดจนปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และส่ิงสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ โดยอาศัยกระบวนทศันท์างปรัชญาเปน็
เครื่องมือบูรณาการเพื่อสร้างความเข้าใจในศาสตร์
และศิลป์แห่งมนษุย ์

-วิชาใหม่ 

รายวิชาแกนสาขา   

 HO166  ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
               (English Pronunciation Skills) 
               พื้นฐานการออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า วลีและ
ประโยคภาษาอังกฤษ การปรับปรุงและการพัฒนาการ
ออกเสียง การฝึกการออกเสียงและใช้เสียงในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา
จาก HR101และ
ย้ า ย ม า จ า ก
วิชาเอกบังคับ 
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 HO167  ลักษณะและความหมายของค า  3(1-4-4) 
              (Features and Meanings of Words) 
              โครงสร้างของค าในภาษาอังกฤษ องค์ประกอบ
ทางความหมาย การตีความศัพท์จากบริบท ความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายของค าในประโยค การศึกษาค าศัพท์
ในแวดวงต่าง ๆ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา
จาก  HR201และ
ย้ า ย ม า จ า ก
วิชาเอกบังคับ 

 HO266     การเขียนภาษาอังกฤษ 1  3(1-4-4) 
                 (English Writing 1) 
                หลักการเขียนย่อหน้า 

- วิ ช า ใ ห ม่ โ ด ย
แยกมาจากวิชา 
HR204 โ ด ย น า
เนื้อหาบางส่วน
มาใส่ 

 HO267     การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Communication) 
 แนวคิดทางด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรมในการสื่อสาร 
ปรากฏการณ์ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดสาร
จากต้นฉบับสู่ฉบับแปล  โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม 

-เปลี่ยนรหัสวิชา
จาก HR201และ
ย้ายมาจาก
วิชาเอกเลือก 
เพื่อให้เหมาะสม
กับสาขาวิชา 

 HO366   เทวต านานตะวันตก              3(3-0-6) 
               (Western Mythodology) 
               เทวต านานกรีกและโรมัน เรื่องราวจากคัมภีร์ไบ
เบิล และอทิธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม
ตะวันตก 

-เปลี่ยนรหัสวิชา
จาก HR331และ
ย้ายมาจาก
วิชาเอกเลือก 
เพื่อให้เหมาะสม
กับสาขาวิชา 

 
 
5.2.2 กลุ่มวิชาเอก    60  หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล
ประกอบ 

วิชาเอกบังคับ   

HR101  ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
             (English Pronunciation Skills) 
             พื้นฐานการออกเสียงพยัญชนะ สระ ค า วลีและ
ประโยคภาษาอังกฤษ การปรับปรุงและการพัฒนาการออก
เสียง การฝึกการออกเสียงและใช้เสียงในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 -เปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น 
HO166 และ
ย้ายเป็นวิชา
แกนสาขาเพื่อ
ความเหมาะสม 



199 
 

หลักสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล
ประกอบ 

HR102 โครงสร้างภาษาอังกฤษ       3(1-4-4) 
             (English Structure) 
             โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับประโยคและระดับ
ข้อความสั้น ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในประโยคและระหว่างประโยค เพื่อใช้อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

 -เปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น 
HR207 

HR201 ลักษณะและความหมายของค า  3(1-4-4) 

             (Features and Meanings of Words) 

            โครงสร้างของค าในภาษาองักฤษ องค์ประกอบทาง

ความหมาย การตีความศัพท์จากบริบท ความสัมพันธ์

ระหว่างความหมายของค าในประโยค การศึกษาค าศัพท์ใน

แวดวงต่าง ๆ 

 -เปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น 
HO167 และ
ย้ายไปเป็นวิชา
แกนสาขาเพื่อ
ความเหมาะสม 

HR202  การสนทนาภาษาอังกฤษ     3(1-4-4) 
              (English Conversation) 
              การสนทนาเรื่องทั่วไปในชวีิตประจ าวัน เรียนรู้
ส านวนที่ถูกต้องเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ และการสนทนา
เรื่องที่ต้องวิเคราะห์ วิจารณ์จากบทความ ข้อเขียน หรือ
ประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสังคม 

HR103  การสนทนาภาษาอังกฤษ 1        3(1-4-4) 

              English Conversation 1 

         การสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้

ส านวนที่ถูกต้องเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

-เปลี่ยนรหัส
วิชาและแบ่ง
ออกเป็นสอง
รายวิชาเพื่อ
ฝึกฝนผู้เรียน
เพิ่มขึ้น 

HR203  การอ่านภาษาอังกฤษ           3(1-4-4) 
              (English Reading) 
              เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อหา
ใจความส าคัญและแนวความคิดของเรื่องที่อ่าน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการอ่านบทความประเภทต่าง ๆ  

HR203  การอ่านภาษาอังกฤษ           3(1-4-4) 
              (English Reading) 
              เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ การอ่านเพื่อหา
ใจความส าคัญและแนวความคิดของเรื่องที่อ่าน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการอ่านบทความประเภทต่าง ๆ  

-คงเดิม 

HR204  การเขียนภาษาอังกฤษ           3(1-4-4) 
               (English Writing) 
              หลักการเขียนย่อหน้า เรียงความและการเขียนสรุป
ความเบื้องต้น  

HR204  การเขียนภาษาอังกฤษ 2          3(1-4-4) 
               (English Writing 2) 

ศึกษาก่อน HO266 การเขียนภาษาอังกฤษ 1          

หลักการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ

เบื้องต้น 

-ปรับเนื้อหา
เพื่อเน้นการ
เขียนตั้งแต่
ระดับย่อหน้า 

HR205  ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ   
3(1-4-4)    
              (Introduction to the Study of English 
Literature) 
              องค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์ที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

HR205  ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษาวรรณคดีอังกฤษ   
3(1-4-4)    
              (Introduction to the Study of English 
Literature) 
              องค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์ที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

-คงเดิม 
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HR206  การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น         3(1-4-4) 
              (Introduction to English-Thai Translation) 
              หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี ประโยค
และย่อหน้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

HR206  การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น         3(1-4-4) 
              (Introduction to English-Thai Translation) 
              หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี ประโยค
และย่อหน้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

-คงเดิม 

 HR207 โครงสร้างภาษาอังกฤษ                         3(1-4-4) 
             (English Structure) 
             โครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับประโยคและระดับ
ข้อความสั้น ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ภายในประโยคและระหว่างประโยค เพื่อใช้อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง 

-เปลี่ยนรหัส
วิชาจาก 
HR201 

 HR208 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                     3(1-4-4) 
             (English Conversation 2) 
            ศึกษาก่อน HR103 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
             การสนทนาเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ วิจารณ์ จาก
บทความ ข้อเขียน หรือประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

-วิชาใหม่ 

HR301  การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น                3(1-4-4) 
              (Introduction to Thai-English Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี 
ประโยคและย่อหน้า จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

HR301  การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น                3(1-4-4) 
              (Introduction to Thai-English Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี 
ประโยคและย่อหน้า จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

-คงเดิม 

HR401  นวนิยายภาษาอังกษ                             3(3-0-6) 
               (English Novels) 
               องค์ประกอบและรูปแบบการประพันธ์นวนิยาย
อังกฤษที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม 

HR401  นวนิยายภาษาอังกษ                             3(3-0-6) 
               (English Novels) 
               องค์ประกอบและรูปแบบการประพันธ์นวนิยาย
อังกฤษที่สะท้อนภาพชีวิตและสังคม 

-คงเดิม 

HR402  ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ                   3(1-4-4) 
              (Integrated Skills in the English Language) 
              การประยุกต์ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและสถานการณ์
จ าลองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน
ในอนาคต 

 -เปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น 
HR445 และ
ย้ายเป็นวิชาเอก
เลือกเพื่อความ
เหมาะสม 

 HR403  สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ                    3(0-6-3) 
              (Seminar in English Language Usage) 
              การสัมมนาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ดังกล่าว 

-เปลี่ยนรหัส
วิชาจาก 
HR440 และ
ย้ายจากวิชาเอก
เลือกมาเป็น
วิชาเอกบังคับ
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เพื่อความ
เหมาะสม 

วิชาเอกเลือก   

HR331  เทวต านานตะวันตก                              3(3-0-6) 
               (Western Mythodology) 
              เทวต านานกรีกและโรมัน เรื่องราวจากคัมภีร์ไบ
เบิล และอทิธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม
ตะวันตก 

 -เปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น 
HO366 และ
ย้ายเป็นวิชา
แหนเพื่อความ
เสมาะสม 

HR332   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                      3(3-0-6) 
                (Cross-Cultural Communication) 
               แนวคิดทางด้านการสื่อสารและวัฒนธรรม  
ความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรมในการสื่อสาร 
ปรากฏการณ์ทางภาษาเพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดสารจาก
ต้นฉบับสู่ฉบับแปล  โดยค านึงถึงความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม 

 -เปลี่ยนรหัส
วิชาเป็น 
HO067 และ
ย้ายเป็นวิชา
แหนเพื่อความ
เสมาะสม 

HR333   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ             
3(1-4-4)   
                 (English for Toursism and Hospitality) 
                การใช้ศัพท์และส านวนเบือ้งต้นในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โรงแรมและสายการบิน โดยฝึกผ่านสถานการณ์
จ าลองต่าง ๆ 

 -ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจาก
นักศึกษา
สามารถศึกษา
เป็นวิชาโท/เสรี
ได้จากสาขา
การท่องเที่ยว 

HR334   ภาษาอังกฤษจากส่ือ                                3(1-4-4) 
               (English from the Media) 
               รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
การฝึกทักษะและการสร้างสรรค์โครงงานภาษาอังกฤษ 

HR334   ภาษาอังกฤษจากส่ือ                                3(1-4-4) 
               (English from the Media) 
               รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ 
การฝึกทักษะและการสร้างสรรค์โครงงานภาษาอังกฤษ 

-คงเดิม 

HR335   เทคนิคการสื่อสารและการน าเสนอ         3(1-4-4)  
               (Communication and Presentation 
Techniques)  
               การสื่อสารระหว่างบุคคล การเตรียมความพร้อม
ในการน าเสนอ บุคลิกภาพและศิลปะในการน าเสนอ การ
ฝึกการน าเสนอในสถานการณ์หลากหลาย  

 -ยกเลิกรายวิชา
เนื่องจาก
นักศึกษา
สามารถศึกษา
เป็นวิชาโท/เสรี
ได้จากสาขา
ภาษาอังกฤษ
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ประกอบ 

เพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ 

HR336   เรื่องส้ันภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 
               (English Short Stories) 
               ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
               เรื่องสั้นอังกฤษที่สะท้อนแนวคิด ปรัชญา และ
สังคม 

HR336   เรื่องส้ันภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 
               (English Short Stories) 
               ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
               เรื่องสั้นอังกฤษที่สะท้อนแนวคิด ปรัชญา และ
สังคม 

-คงเดิม 

HR337   วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                     3(3-0-6) 
               (Children’s and Adolescent Literature) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                รูปแบบการประพันธ์ แนวคิดและคุณค่าในงาน
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน 

HR337   วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                     3(3-0-6) 
               (Children’s and Adolescent Literature) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                รูปแบบการประพันธ์ แนวคิดและคุณค่าในงาน
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน 

-คงเดิม 

HR338   กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ                              3(3-0-6) 
               (English Poetry) 
               ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                 บทประพันธ์ร้อยกรองส าคัญของกวีอังกฤษและ
อเมริกัน ศิลปะการประพันธ์ และสาระของบทกวีที่สะท้อน
แนวคิด ปรัชญาและสังคม 

HR338   กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ                             3(3-0-6) 
               (English Poetry) 
               ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                 บทประพันธ์ร้อยกรองส าคัญของกวีอังกฤษและ
อเมริกัน ศิลปะการประพันธ์ และสาระของบทกวีที่สะท้อน
แนวคิด ปรัชญาและสังคม 

-คงเดิม 

HR339   ละครภาษาอังกฤษ                                   3(3-0-6) 
               (English Drama) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                บทละครส าคัญอังกฤษและอเมริกันที่สะท้อน
ภาพชีวิตและสังคม แนวคิดและปรัชญา 

HR339   ละครภาษาอังกฤษ                                   3(3-0-6) 
               (English Drama) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                บทละครส าคัญอังกฤษและอเมริกันที่สะท้อน
ภาพชีวิตและสังคม แนวคิดและปรัชญา 

-คงเดิม 

HR340   การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(1-4-4) 
               (Science and Technology Translation) 
             ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
             การแปลตัวบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

HR340   การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(1-4-4) 
               (Science and Technology Translation) 
             ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
             การแปลตัวบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

-คงเดิม 

HR341   การแปลข่าวและสารคดี 1                        3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
            ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 

HR341   การแปลข่าวและสารคดี 1                        3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
            ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 

-คงเดิม 
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            การแปลข่ าวและสารคดีประเภทต่าง  ๆ  จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

            การแปลข่ าวและสารคดีประเภทต่าง  ๆ  จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

HR342   การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1    
3(1-4-4) 
               (Business and Public Relations Translation1) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

HR342   การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1    
3(1-4-4) 
               (Business and Public Relations Translation1) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

-คงเดิม 

 HR343   การแปลเชิงวัฒนธรรม                            3(1-4-4) 
               (Cultural Translation) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลตัวบทเชิงสังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

-วิชาใหม่ 

 HR344   การแปลงานวิชาการ                               3(1-4-4) 
               (Academic Translation) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลงานวิชาการต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็น
ไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

-วิชาใหม่ 

HR 431   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์     3(1-4-4) 
                (English Critical Reading)  
                ศึกษาก่อน HR203 การอ่านภาษาอังกฤษ 
                การอ่านงานเขียนและ/หรืองานประพันธ์ประเภท
ต่าง ๆ ที่ มีความซับซ้อนขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และประเมินงานเขียนนั้น ๆ อย่างมีหลักการทั้งใน
แง่ของเนื้อหาและการใช้ภาษา 

HR 431   การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์     3(1-4-4) 
                (English Critical Reading)  
                ศึกษาก่อน HR203 การอ่านภาษาอังกฤษ 
                การอ่านงานเขียนและ/หรืองานประพันธ์ประเภท
ต่าง ๆ ที่ มีความซับซ้อนขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ 
วิจารณ์และประเมินงานเขียนนั้น ๆ อย่างมีหลักการทั้งใน
แง่ของเนื้อหาและการใช้ภาษา 

-คงเดิม 

HR432   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์     3(1-4-4) 
               (English Critical Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 
               หลักการวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ การฝึก
เขียนบทวิจารณ์ 

HR432   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการวิจารณ์     3(1-4-4) 
               (English Critical Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 
               หลักการวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ การฝึก
เขียนบทวิจารณ์ 

-คงเดิม 

HR433   การเขียนเชิงสร้างสรรค์                          3(1-4-4) 
               (Creative Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 

HR433   การเขียนเชิงสร้างสรรค์                          3(1-4-4) 
               (Creative Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาอังกฤษ 

-คงเดิม 
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               การฝึกฝนกลวิธีการประพันธ์ที่ใช้องค์ประกอบ
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  

               การฝึกฝนกลวิธีการประพันธ์ที่ใช้องค์ประกอบ
งานเขียนเชิงสร้างสรรค์  

HR434   วรรณกรรมเอกของโลก                           3(3-0-6) 
               (Masterpieces of World Literature) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                งานวรรณกรรมส าคัญของโลก บทประพันธ์หรือ
บทแปลที่ เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาศิลปะการประพันธ์  
แนวคิด ปรัชญาและสังคม 

HR434   วรรณกรรมเอกของโลก                           3(3-0-6) 
               (Masterpieces of World Literature) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
                งานวรรณกรรมส าคัญของโลก บทประพันธ์หรือ
บทแปลที่ เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาศิลปะการประพันธ์  
แนวคิด ปรัชญาและสังคม 

-คงเดิม 

HR435   นวนิยายสืบสวน                                     3(3-0-6) 
               (Detective Novels) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
               ลั ก ษณ ะส า คั ญ  ศิ ล ป ะ ก า ร ป ร ะพั น ธ์ แ ล ะ
วิวัฒนาการของนวนิยายสืบสวนอังกฤษและอเมริกันตั้งแต่
เริ่มแรกในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน 

HR435   นวนิยายสืบสวน                                     3(3-0-6) 
               (Detective Novels) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือการศึกษา
วรรณคดีอังกฤษ 
               ลั ก ษณ ะส า คั ญ  ศิ ล ป ะ ก า ร ป ร ะพั น ธ์ แ ล ะ
วิวัฒนาการของนวนิยายสืบสวนอังกฤษและอเมริกันตั้งแต่
เริ่มแรกในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน 

-คงเดิม 

HR436   การแปลข่าวและสารคดี 2                       3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 2) 
               ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

HR436   การแปลข่าวและสารคดี 2                       3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 2) 
               ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

-คงเดิม 

HR437   การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 2   3(1-
4-4)  
                (Business and Public Relations Translation 2) 
                 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
                 การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

HR437   การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 2   3(1-
4-4)  
                (Business and Public Relations Translation 2) 
                 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น 
                 การแปลตัวบทด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

-คงเดิม 

HR438   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร      3(1-4-4) 
               (Translation of Film Scripts and Plays)  
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               ก า รแปลบทภาพยนตร์ แ ละบทละครจ าก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

HR438   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร      3(1-4-4) 
               (Translation of Film Scripts and Plays)  
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               ก า รแปลบทภาพยนตร์ แ ละบทละครจ าก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

-คงเดิม 

HR439   การแปลงานวรรรกรรม                         3(1-4-4) 

               (Literary Translation) 

HR439   การแปลงานวรรรกรรม                        3(1-4-4) 

               (Literary Translation) 

-คงเดิม 
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               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลงานวรรณกรรม เรื่องสั้นจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้น
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและความสละสลวยของภาษา 

               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลงานวรรณกรรม เรื่องสั้นจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้น
ความถูกต้อง ความเหมาะสมและความสละสลวยของภาษา 

HR440   สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ                    3(0-6-3) 
               (Seminar in English Language Usage) 
               การสัมมนาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ดังกล่าว  

 -ย้ายไปเป็น
วิชาเอกบังคับ 

HR441   สัมมนาการแปล                                      3(0-6-3) 
               (Seminar in Translation)  
               การวิเคราะห์และอภิปรายหลักและกลวิธีการแปล
ในงานที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ  ต่าง ๆ  เพื่อให้
สามารถน าองค์ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการแปลต่อไป 

HR441   สัมมนาการแปล                                      3(0-6-3) 
               (Seminar in Translation)  
               การวิเคราะห์และอภิปรายหลักและกลวิธีการแปล
ในงานที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ  ต่าง ๆ  เพื่อให้
สามารถน าองค์ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการแปลต่อไป 

-คงเดิม 

HR442   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                        
3(0-6-3) 
               (Independent Study) 
               การวิเคราะห์หัวข้อทางด้านภาษา  วรรณคดี หรือ
การแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการน าเสนอในลักษณะภาค
นิพนธ์ 1 ฉบับ  

HR442   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                        
3(0-6-3) 
               (Independent Study) 
               การวิเคราะห์หัวข้อทางด้านภาษา  วรรณคดี หรือ
การแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการน าเสนอในลักษณะภาค
นิพนธ์ 1 ฉบับ  

-คงเดิม 

HR443   ประสบการณ์วิชาชีพ                            3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
               การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือการ
แปลในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
วิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมี
ชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง นักศึกษาต้อง
เสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาก าหนด    

HR443   ประสบการณ์วิชาชีพ                            3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
               การฝึกปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือการ
แปลในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
วิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมี
ชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง นักศึกษาต้อง
เสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชาก าหนด    

-คงเดิม 

HR444   สหกิจศึกษา                                         6(0-40-20) 

               (Co-operative Education)   
             การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียม
ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม 

HR444   สหกิจศึกษา                                         6(0-40-20) 

               (Co-operative Education)   
             การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียม
ความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม 

-คงเดิม 
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การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผล
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา 
และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย   

การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผล
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา 
และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย   

กลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล   

HX101   การเขียนภาษาอังกฤษ                             3(1-4-4) 
               (English Writing) 
               หลักการเขียนย่อหน้า เรียงความและการเขียน
สรุปความเบื้องต้น  

HX101   การเขียนภาษาอังกฤษ 1            3(1-4-4) 
                 (English Writing 1) 
                หลักการเขียนย่อหน้า 

-ปรับชื่อและ
เนื้อหาตาม
รายวิชาแกน 

HX102   การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น                  3(1-4-4) 
               (Introduction to English – Thai Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า  วลี  
ประโยคและย่อหน้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

HX102   การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น                  3(1-4-4) 
               (Introduction to English – Thai Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า  วลี  
ประโยคและย่อหน้าจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  

-คงเดิม 

HX103   การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น                 3(1-4-4) 
               (Introduction to Thai – English Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี 
ประโยคและย่อหน้าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

HX103   การแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น                 3(1-4-4) 
               (Introduction to Thai – English Translation) 
               ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี 
ประโยคและย่อหน้าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

-ปรับเงื่อนไข
การศึกษา 

HX104   การแปลข่าวและสารคดี 1                       3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
               ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

HX104   การแปลข่าวและสารคดี 1                       3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
               ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

-คงเดิม 

HX105   การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1 3(1-
4-4) 
                (Business and Public Relations Translation 1) 
                ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลผลงานด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

HX105   การแปลเพ่ือธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1 3(1-
4-4) 
                (Business and Public Relations Translation 1) 
                ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
                การแปลผลงานด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   

-คงเดิม 

 HX106   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร       3(1-4-4) 
               (Translation of Film Scripts and Plays)  
               ศึกษาก่อน HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบื้องต้น 
               ก า รแปลบทภาพยนตร์ แ ละบทละครจ าก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้องความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

-รายวิชาโท
ใหม่ เพื่อเพิ่ม
วิชาเลือกให้
นักศึกษา 
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 HX107   การเขียนภาษาอังกฤษ 2                         3(1-4-4) 
               (English Writing 2) 
               ศึกษาก่อน HX101 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
               หลักการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ 

-รายวิชาโท
ใหม่ เพื่อเพิ่ม
วิชาเลือกให้
นักศึกษา 

 
  



 

8. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 8.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาแกนและวิชาเลือกเสรี 
                 8.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 8.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                          8.1.1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
                          8.1.1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพและ                       
                                          ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
                          8.1.1.1.3 มีจรรยาบรรณ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

         8.1.1.1.4   มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

                 8.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                 8.1.1.2.1 สาขาวิชาร่วมก าหนดวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กร 

                 8.1.1.2.2 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการสอนที่ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความมี
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ไม่ลอกงานของผู้อ่ืน เข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา เป็นต้น 

                  8.1.1.2.3 อาจารย์ และสาขาวิชายกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

                 8.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                  8.1.1.3.1 ประเมินจากการการเข้าเรียน การส่งงาน การท างานที่ได้รับมอบหมายตรง

ตามก าหนดเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
                  8.1.1.3.2 ประเมินจากการไม่กระท าการทุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และการ

สอบ 
                  8.1.1.3.3 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส านึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ก าหนดใช้ใน
องค์กรอาชีพต่าง ๆ 

                         8.1.1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบและความเสียสละของนักศึกษาในการท างาน
กลุ่ม และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึงจิตส านึกในการสร้าง
ประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม 
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                  8.1.2 ด้านความรู้ 
                8.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 8.1.2.1.1 มีความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง 

                 8.1.2.1.2 มีความรูท้ี่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                 8.1.2.1.3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง 

                8.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  8.1.2.2.1 จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง เน้น

ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย อีกทั้งน าไปสู่การปรับ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 

                  8.1.2.2.2 จัดการเรียนรู้โดยการจ าลองสถานการณ์ และการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนสร้างระบบ
ที่ช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรอาชีพ  

                 8.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                    8.1.2.3.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลาย

ภาคเรียน 
                    8.1.2.3.2 ประเมินจากผลงาน รายงาน หรือโครงงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
                    8.1.2.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน หรือโครงงานในชั้นเรียน 
                    8.1.2.3.4 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน 

                  8.1.3 ทักษะทางปัญญา 
                8.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                             8.1.3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
                             8.1.3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิผล 
                 8.1.3.1.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

                8.1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                    8.1.3.2.1จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น

การวิเคราะห์ ตีความ การแสดงความคิดเห็น และการอภิปรายกลุ่ม 
                    8.1.3.2.2 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์

จ าลอง สถานการณ์จริง และการท ากรณีศึกษา 
                8.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 



 

                    8.1.3.3.1 ประเมินจากการวิเคราะห์ ตคีวาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
                    8.1.3.3.2 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์     
                                     จริง  

                   8.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 8.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
                             8.1.4.1.1 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี 
                8.1.4.1.2 สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ รู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
                8.1.4.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                8.1.4.1.4 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและตอ่ส่วนรวม 
                 8.1.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                   8.1.4.2.1 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบุคคล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                   8.1.4.2.2 จัดกิจกรรมการสอนที่ก าหนดให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานกับผู้อ่ืน การแก้ปัญหาร่วมกัน และได้แสดงบทบาทเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 

                   8.1.4.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

               8.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                       และความรับผิดชอบ 

                   8.1.4.3.1 ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                   8.1.4.3.2 ประเมินจากความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี   

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
                   8.1.4.3.3 ประเมินจากการแสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การ    

เรียนรู้ 
                8.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                8.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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                                 8.1.5.1.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
บริบททางวัฒนธรรม 

               8.1.5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
               8.1.5.1.3 มีทักษะในการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 8.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   8.1.5.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการ
สื่อสารในกลุ่มในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

                   8.1.5.2.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายที่มุ่งเน้นการฝึกฝนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  

                  8.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   8.1.5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่ก าหนดให้ 

                   8.1.5.3.2 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อท า
แบบฝึก รายงาน หรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 

                   8.1.5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 

  
 

 
 
 
  



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) วิชาแกน 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

หมวดวิชาแกน                  
HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                        
HO103 สุนทรียวิจักษ์                                                                        
HO117 อารยธรรมวิวัฒน์                                                            
HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                                                    
HO201 ภาษาและวัฒนธรรม                                                      
HO203 วาทศิลป์                                                                              
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน                                        
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา                       
HO308 ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์                                        



 

 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - บังคับ                          

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ                          

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1                          

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2                          

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1                          

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2                          

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม                          

GE201 การคิดเชงินวตักรรมทางดจิิทัลและการโค้ด                          

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก                          

   กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร                          

 กลุ่มภาษา                          

      ภาษาต่างประเทศ                          

GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการส่ือสาร                           

GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร                          

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                           



 

 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

 กลุ่มทกัษะการสื่อสาร                          

GE051 มิติแห่งศัพท ์                          

GE052 การเขยีนโครงการทางวชิาการและวิจัย                          

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิ                          

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ                          

GE055 ศิลปะการพูดและทักษะการน าเสนองาน                              

GE056 การส่ือสารระหวา่งวัฒนธรรม                          

GE057 นักข่าวพลเมือง                          

   กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ                          

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

GE103 การคิดเชงิออกแบบ                          

GE104 ธุรกิจออนไลน ์                          

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ                          

GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                          

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์                          

GE108 การบริหารความมัง่คั่ง                          

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม                          

                           



 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                          

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่                         

GE203 การคิดเชงิวเิคราะห์ส าหรับธุรกิจ                         

GE204 เกษตรอัจฉริยะ                         

GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพและความ
งาม 

                        

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย                         

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล                         

GE208 เกมดจิิทัล                         

   กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตร์และวัฒนธรรม                          

 กลุ่มสนุทรียศาสตร์                          

GE301 ปรัชญาความรัก                          
GE302 ปรัชญาศิลปะ                          
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง                          
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่                          
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์                          
GE306 นิทานของโลก                          



 

 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา       
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ         
บรมราชกุมาร ี

                         

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซยีน  






 





    


     

 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย  






 





    


     

 

GE310 นาฎศิลป์ไทย  






 





    


     

 

GE311 แดนซ ์  






 





    


     

 

GE312 การขับร้อง  






 





    


     

 

GE313 ดนตรีวิจกัษณ ์  






 





    


     

 

GE314 การจดัดอกไม ้  






 





    


     

 

GE315 พัสตราภรณ์  






 





    


     

 

GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแตง่หน้า  






 





    


     

 

GE317 ศิลปะวิจักษณ ์  






 





    


     

 

GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบา้นไทย  






 





    


     

 

 กลุ่มวัฒนธรรม  






 





 

 



 

  


 

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม  






 





    


     

 

GE352 ส่ือบันเทิงอาเซียน  






 





    


     

 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน   






 





    


     

 



 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตา่งชาติในศิลปะไทย  






 





    


     

 

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลง
การปกครอง 

 









 









            

GE356 อุดมการณ์สร้างชาตขิองจีน  






 





    


     

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE358 ภาวะหลายภาษา   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE359 การจดัการพิพิธภัณฑ ์   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE360 ปรัชญาตะวันตก   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE361 ปรัชญาตะวันออก   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE362 วัฒนธรรมชา   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE363 วัฒนธรรมขา้ว   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE364 วัฒนธรรมน้ า   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ใน
สังคมไทย 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

      

  

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE368 คติชนสร้างสรรค ์   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  



 

 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินคา้ทางวัฒนธรรม   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธใีนสังคมไทย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE372 ประเพณีประดิษฐ ์   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE378 ศาสนาของโลก   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE379 หมากล้อม   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE380 หมากรุกไทยและสากล   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

   กลุ่มวิชาคณุภาพชีวติและสังคมยั่งยืน                          

 กลุ่มคุณภาพชวีิต                          

GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดจิิทัล   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สังคมแหง่การเรียนรู้   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE403 ทักษะการรู้เทา่ทันส่ือ                          

GE404 เจนเนอเรชั่น ซี กับคณุภาพชวีิต   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  



 

รหัส
วิชา 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทีม   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE409 แฟชั่น   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE410 การท าอาหาร   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
  

 


  
 

   


  



  

 กลุ่มสังคมย่ังยนื                          

GE451 ศาสตร์ของพระราชา   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE452 หอการคา้ไทยและมหาวิทยาลัยของเรา   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE453 สังคมศกึษาเพื่อสังคมที่ยัง่ยืน   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวัน   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา           
 

  
  

 
 

     
 

  

GE456 การท่องเที่ยวเชงิภูมิศาสตร์และวฒันธรรม   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE457 ภูมิ-ประวัตศิาสตรก์ารท่องเที่ยวไทย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวติ   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE460 นิเวศส านึก   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  

GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซยีน   
 

 
 

 
  

 
 

 
     

 
      

  



 

 

 


