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หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาสหวิทยาการ 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์  
            
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ 
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  ศลิปศาสตรบณัฑติ (สหวทิยาการ)  
  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  ศศ.บ. (สหวทิยาการ) 
        ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies) 

 ชื่อยอ่ (องักฤษ)   :  B.A. (Interdisciplinary Studies) 
 

3. วิชาเอก / ความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 
 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการบรูณาการศาสตรต่์าง ๆ เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมใ่นการ
ประกอบอาชพี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
         129  หน่วยกติ 

 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
  5.1 รปูแบบ  
       เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี หลกัสูตร 4 ปี 
            5.2 ประเภทของหลกัสตูร 
                  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
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  5.3  ภาษาท่ีใช้  
   การจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทย 
  5.4  การรบัเข้าศึกษา  
   รบันักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขยีน และเขา้ใจภาษาไทย             
ไดเ้ป็นอยา่งด ี รวมทัง้สามารถอ่านหนงัสอื เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาองักฤษได้ 
  5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
   เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวทิยาลยัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  
   ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร  
  หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา                
สหวทิยาการ  ไดใ้หค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม เมือ่วนัที ่7 เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2561 
  - สภาวชิาการมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย พจิารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเหน็ชอบ ในการ
ประชุม ครัง้ที ่6/2561 เมือ่วนัที ่19 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2561 
  - สภามหาวทิยาลยัหอการค้าไทยอนุมตัิหลกัสูตร ในการประชุม ครัง้ที่ 4/2561 (329) เมื่อวนัที่ 13 
เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  เปิดสอนภาคตน้ ปีการศกึษา 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบั                  
ปรญิญาตร ีในปีการศกึษา 2563 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  
            8.1  ผูป้ระกอบการ 
  8.2   นกัพฒันาธุรกจิ 
            8.3   นกัวจิยัและพฒันาสงัคม 
            8.4   ผูจ้ดัการธุรกจิน าเทีย่วและบรกิาร 
            8.5   พนกังานในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งงานบรกิาร 
            8.6   พนกังานในองคก์รภาครฐัและเอกชน 
            8.7   เจา้หน้าทีส่ านกังาน 
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9. ช่ือ นามสกลุ และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร  
 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชาเอก ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย ์
(จติวทิยา) 

นางสาวอุสา 
สุทธสิาคร 

ปร.ด. 
ค.ม. 
ศศ.บ. 

สหวทิยาการ 
จติวทิยาการศกึษา 
จติวทิยา 
 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 2552 
2532 
2524 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(นิเทศศาสตร)์ 

นายพชิยั 
นิมมานสกุล 
 

นศ.ม. 
 

B.A. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์
พฒันาการ 
Radio Broadcasting 
การประชาสมัพนัธ ์
 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
Friends University, USA 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

2539 
 

2531 
2528 

อาจารย ์
 

นายปานชยั 
พนูวตัถุ 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาศาสตร ์
การสอนภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2526 
2524 

อาจารย ์ นางสาว                
ปาจรยี ์
หวงัรุง่กจิ 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

 จิตวิทยาพัฒนาการ 
จติวทิยาการปรษึาและ
แน ะแน วก ารศึกษ า
นอกโรงเรยีน 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554 
2550 

อาจารย ์ นางสาว 
พชิญพ์ธ ู
ไวยโชต ิ
 

Ph.D. 
 
 

M.S. 
 

B.S. 

Mass Communication 
 
 
 Journalism 
 
Public Relations 

University of North 
Carolina at Chapel Hill, 
USA 
West Virginia University, 
USA 
 Indiana State University, 
USA 

2556 
 
 

2550 
 

2546 
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10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
  11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
    จากแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพมนุษย์
และแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นการพฒันาก าลงัคนให้มี
ความสามารถในการแข่งขนั ใหเ้ป็นคนทีม่สีมรรถนะและศกัยภาพหลากหลายส าหรบัการท างานในอุตสาหกรรม
ใหม่และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ จงึจ าเป็นต้องสรา้งฐานการพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาในอนาคต โดยปรบัเปลี่ยนการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน เนื้อหาสาระ และประสบการณ์  
ให้ เนื้ อหาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีการบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์หรือสาขาวิชา                     
เพื่อสรา้งสมรรถนะเร่งด่วนใหม่ ทีเ่ป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเน้นการบรูณาการการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การปฏบิตังิานในสภาพจรงิ บรูณาการทกัษะชวีติของสงัคม 
ดจิทิลักบัทกัษะวชิาชพี จดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนทีต่อบสนองต่อความต้องการและพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
รายบุคคลที่สามารถน าไปต่อยอดสรา้งองค์ความรูใ้หม่ได้ ดงันัน้จงึได้มกีารจดัท าหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาสหวทิยาการขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน   
             11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  
     ประเทศไทยต้องเผชญิกบัแรงกดดนัและความเสีย่งภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่ขม้ขน้ของโลก
ไร้พรมแดน มีการเคลื่อนย้ายคน องค์ความรู้  และเทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบรกิารอย่างเสรี ท าให้                     
การแข่งขนัในตลาดโลกรุนแรงมากขึน้ ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมดงักล่าว ประเทศไทยจงีต้องปรบัตวั  
ให้รองรบักบัการพฒันานวตักรรม  เพื่อยกระดบัการพฒันาประเทศในทุกมติิ  โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันา
ศกัยภาพมนุษย์ ส่งเสรมิ และสนับสนุนการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพื่อเสรมิ
ความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาท ิเศรษฐกิจดจิทิัล เศรษฐกจิฐานชวีภาพ เศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์ 
และวฒันธรรม การพฒันาวสิาหกจิตัง้ใหม่ (start up) และวสิาหกจิเพื่อสงัคม รวมทัง้สรา้งสงัคมผู้ประกอบการ
เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ อีกทัง้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและบริการ                       
ตลอดจนการท่องเที่ยวที่มศีกัยภาพให้เตบิโตและสนับสนุนภาคการผลติ ดงันัน้การพฒันาก าลงัคนที่มศีาสตร์
พหุวิทยาการหรอืสหวิทยาการ คือการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรอืหลาย                   
อนุศาสตร ์รวมทัง้จากการปฏบิตั ิมาผสมผสานเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอน การวเิคราะห์ วจิยั และสังเคราะห ์   
ใหเ้ป็นองคค์วามรูใ้หม่ จงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพคนในสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ดงักล่าว  
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
  12.1  การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
    คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยุกต์ศลิป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตระหนักถงึสถานการณ์และ
การพฒันาทางเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมดงักล่าว  จงึมเีป้าหมายจะผลติบณัฑติที่มคีวามรูค้วามสามารถ
หลากหลาย มคีวามสามารถในการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภวิตัน์  ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสรา้งสรรค์  มนีวตักรรม และความสามารถในการแข่งขนั เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสงัคม
เศรษฐกิจแบบดจิทิลั  ขณะเดยีวกนัก็ตระหนักถึงภูมปัิญญาและทุนทางสงัคมที่มอียู่ในสงัคมวฒันธรรมไทย     
มคีวามเป็นผู้ประกอบการที่มีนวตักรรม มทีักษะทางวิชาชีพและเรยีนรู้การปฏิบัติงานในสภาพการณ์จรงิ                  
ของวชิาชพี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาคนรุน่ใหมข่องประเทศ          
                12.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
    มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยมพีนัธกจิต่อสงัคมในการจดัการศึกษาและให้บรกิารทางวชิาการ 
รวมทัง้มสี่วนรว่มกบัสงัคมในการสบืสานและสรา้งเสรมิภมูปัิญญาใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคม  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการจงึมุ่งเน้นการผลติบณัฑติที่มคีวามสามารถ      
มคีวามรอบรู้ทางวชิาการในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรยีน รวมทัง้มทีกัษะทาง
วิชาชีพ ซึ่งสามารถจะบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่ อการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างกว้างขวางและ                
มปีระสทิธภิาพ  มคีวามคดิกว้างไกล มทีกัษะการให้บรกิาร ทกัษะในการแก้ปัญหาเชงิวเิคราะห์วจิารณ์ และ      
มคีวามคดิเหน็เชงิสรา้งสรรค ์ อกีทัง้ยงัเป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรม เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาตอิกีดว้ย 
 
13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลยั 
  หลกัสตูรน้ี มคีวามสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื่น ทีเ่ปิดสอนในคณะ / ภาควชิา อื่นของสถาบน้ ดงันี้ 
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
    รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาสาขาวิชานี้ต้องเรียนจากสาขาวิชาอื่น และคณะอื่น คือ                   
หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาเอก กลุ่มวชิาเอกเลอืก และ หมวดวชิาเลอืกเสร ี
       13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืนต้องมาเรียน 

    นกัศกึษาสาขาวชิาอื่น หรอืคณะอื่น สามารถเลอืกเรยีนรายวชิาในหลกัสตูรนี้ได ้โดยเป็น  
วชิาเลอืกเสร ี
       13.3  การบริหารจดัการ     
    การจดัการเรียนการสอน มีการประสานงานกับคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จดัรายวิชา                       
ซึง่นักศกึษาในหลกัสูตรนี้ต้องไปเรยีน โดยมกีารวางแผนร่วมกนัระหว่างผูเ้กี่ยวขอ้งตัง้แต่ผู้บรหิารและอาจารย์
ผูส้อน เพื่อก าหนดรายวชิาทีเ่ปิดสอนและการจดัตารางสอน  เพื่อใหน้กัศกึษาบรรลุผลการเรยีนตามหลกัสตูรน้ี 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
       1.1   ปรชัญา  
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ด้านภาษาและวัฒนธรรม                    
การสื่อสารและนวตักรรม ตลอดจนธุรกจิและบรกิาร เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้ีม่ลีกัษณะสหวทิยาการเพื่อรูเ้ท่าทนั
กบัความเปลีย่นแปลงของโลก มคีุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชพี ก้าวทนัต่อความเปลีย่นแปลง              
ในยคุโลกาภวิตัน์ 
       1.2   ความส าคญั  
    1.2.1 พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถในการบูรณาการศาสตรต่์าง ๆ ที่สามารถเพิม่
คุณลกัษณะและศกัยภาพใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
              1.2.2 พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัในตลาดแรงงาน   
             1.2.3 ส่งเสรมิใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หมใ่นงานอาชพีทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
       1.3   วตัถปุระสงค ์ 
    1.3.1 เพื่อผลติบณัฑติที่มคีวามรู้ ความสามารถในศาสตรท์ี่เป็นลกัษณะสหวทิยาการ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสม   
                     1.3.2 เพื่อผลติบณัฑติที่มคีุณธรรม และจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและมจีติส านึกต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

   1.3.3 เพื่อผลติบณัฑติที่มคีวามสามารถในการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวตัน์ 
ตลอดจนวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์  
    1.3.4 เพื่อผลติบณัฑติที่มคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมส าหรบัการท างานที่เกี่ยวกบัการสื่อสารและ
บรกิาร โดยน าความรูด้้านนวตักรรมมาใช้ในการท างาน  สามารถท างานร่วมกบับุคคลอื่นได้ มรีะเบยีบวนิัย 
ปฏบิตัตินตามกฎและขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคมได้ 
    1.3.5 เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หมท่ีม่ลีกัษณะการบรูณาการศาสตรแ์ขนงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
    1.3.6  เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกศึกษาในศาสตร์ที่สนใจได้อย่าง  
หลากหลาย มรีะบบ และมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  7 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 

แผนการพฒันา /เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน / ตวับ่งช้ี 

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ลีกัษณะ
องคค์วามรูแ้บบสหวทิยาการที่ 
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง
ของตลาดแรงงาน สงัคม และ
ทนัสมยั 

- ส ารวจวจิยัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานเพื่อน าผลการวจิยัมา
ปรบัปรงุเนื้อหาและศาสตรใ์น 
หลกัสตูร 
- มกีารวดัและประเมนิหลกัสตูรอยา่ง
ต่อเนื่อง 
- ปรบัปรงุรายวชิาใหท้นัสมยั
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
ตลาดแรงงานและสงัคม 
- ประเมนิความพงึพอใจในการของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติของสถานประกอบการ 

ตวับ่งช้ี 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
หลกัฐาน 
- ผลการวจิยัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 
- รายงานผลการวดัและประเมนิ
หลกัสตูร 
- เอกสารแสดงผลการปรบัปรงุ
หลกัสตูร 
- รายงานผลการส ารวจความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานไมต่ ่ากว่าที ่
สกอ. ก าหนดภายในระยะ 
เวลา 5 ปี 

ตดิตามและประเมนิหลกัสตูรอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 

ตวับ่งช้ี 
หลกัสตูรปรบัปรงุ 
หลกัฐาน 
- เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน
การปรบัปรงุหลกัสตูร 
- รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 

พฒันาคุณภาพนกัศกึษาใหม้ี
ความรูแ้ละประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรยีนการ
สอนในชัน้เรยีน 

สรา้งกจิกรรมทีเ่น้นใหน้กัศกึษาไดม้ี
ประสบการณ์ในศาสตรเ์ชงิบูรณาการ 
สหวทิยาการ 

ตวับ่งช้ี 
นกัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การบูรณาการศาสตรต่์าง ๆ เพื่อใช้
ในการท างานมากขึน้หลงัการเขา้
รว่มกจิกรรม 
หลกัฐาน 
รายงานผลการประเมนิการเขา้รว่ม
กจิกรรม 

พฒันาคุณภาพของคณาจารย์
ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์
เพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 

ส่งเสรมิใหค้ณาจารยเ์ขา้รบัการ
อบรมทางวชิาการในศาสตรท์ี่
เกีย่วขอ้ง 

ตวับ่งช้ี 
อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
หลกัฐาน 
หลกัฐานการเขา้อบรมทางวชิาการ 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  8 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจดัการศึกษา  
  1.1  ระบบ  
    จดัการศกึษาในระบบทวภิาค   
  1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
    มกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการประจ า 
หลกัสตูรและนโยบายของมหาวทิยาลยั 
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
    - 

 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร  

 2.1   วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   ภาคตน้   เดอืนสงิหาคม  -   เดอืนธนัวาคม 
   ภาคปลาย  เดอืนมกราคม    -   เดอืนพฤษภาคม 
   ภาคฤดรูอ้น   เดอืนมถุินายน     -   เดอืนกรกฎาคม 

  2.2  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
    ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
    2.2.1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเท่า หรอื 
    2.2.2   เป็นผู้ส าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า หรอื
ระดบัอนุปรญิญา (3 ปี) หรอืเทยีบเท่า หรอื 
    2.2.3   เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัใด หรอืสถาบนัการศกึษาชัน้สูง
อื่น ในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรบัรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี                   
ในสาขาวชิาอื่น 
  2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ      
  2.4  กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
    2.4.1 จดัให้มีอาจารย์ที่ปรกึษาดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทัง้จดัให้มีโครงการเสริมหลักสูตร                  
ทีเ่หมาะสมใหก้บันกัศกึษา  
    2.4.2 จดัให้นักศกึษาเรยีนการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์รวมถึงส่งเสรมิให้เขา้รบัการอบรม
โปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ฉพาะทางทีม่หาวทิยาลยัใชใ้นระบบการเรยีนการสอน 
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    2.4.3 มกีารสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นภาษาองักฤษเพิ่มมากขึ้นตามล าดบัชัน้ปีของนักศึกษา 
เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามคุน้เคยมากขึน้ ตลอดจนฝึกทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 
   2.5   แผนการรบันักศึกษาและจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี  
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชัน้ปีที ่1 100 100 100 100 100 
ชัน้ปีที ่2 - 90 90 90 90 
ชัน้ปีที ่3 - - 80 80 80 
ชัน้ปีที ่4 - - - 80 80 
รวม 100 190 270 350 350 
คาดว่าจะจบการศกึษา - - - 80 80 

    
               2.6  งบประมาณตามแผน   
   

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

เงนิเดอืน (อตัราใหม)่ 540,000 540,000 607,500 607,500 607,500 
ค่าตอบแทน 175,000 175,000 275,000 275,000 275,000 

ค่าใชส้อย 4,560 9,480 14,220 16,800 17,040 

ค่าวสัดุ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 
รวมงบด าเนินการ 720,560 720,980 898,720 901,800 902,540 

  
  2.7  ระบบการศึกษา  
    แบบชัน้เรยีน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต                     
ขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข)  
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลยั 
    นกัศกึษาทีเ่คยศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาก่อน เมื่อเขา้ศกึษาในหลกัสตูรน้ีสามารถเทยีบ
โอนหน่วยกติได ้ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ว่าดว้ยการเทยีบโอนหน่วยกติในการ
เขา้ศกึษาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) และระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ย
การเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ จากการศกึษานอกระบบและ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สู่
การศกึษาในระบบ ตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ข)  
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1   หลกัสตูร  
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 129 หน่วยกติ 
      3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     30 หน่วยกิต 
                                 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั     21 
                                           กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร      15 
                                   กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ         3 
                                   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี       3 
                                         ข. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก จากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
                                             กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร   
                                  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ   
                                  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
                                  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม   
                                  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื           
       2)  หมวดวิชาเฉพาะ        93 หน่วยกิต 
               ก. กลุ่มวชิาแกน                 24 หน่วยกติ 
            ข.  กลุ่มวชิาเอก                          69 หน่วยกติ 
                - วชิาเอกบงัคบั                30 หน่วยกติ 
                - วชิาเอกเลอืก       39 หน่วยกติ 
         3)      หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต 
 
    3.1.3 รายวิชา 
      3.1.3.1 รหสัวิชา 
                รายวชิาในหลกัสูตรมหีลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 
3 หลกั น าหน้าทุกรายวชิาในหลกัสตูร ดงัต่อไปนี้ 
                         (1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
                   รายวชิาต่างๆ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา  ซึง่มคีวามหมายดงันี้ 
                   ตวัอกัษรสองตวั คอื GE  หมายถงึ หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
                   ตวัเลขหลกัรอ้ย 0-4 หมายถงึกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
           เลข 0  หมายถงึ  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
      เลข 1  หมายถงึ  กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
           เลข 2  หมายถงึ  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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           เลข 3  หมายถงึ  กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
           เลข 4  หมายถงึ  กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
                         (2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                          หมวดวชิาเฉพาะประกอบด้วยรายวชิาในกลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอก และกลุ่มวชิาโท 
จะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิา ซึง่มคีวามหมาย ดงันี้ 
                       ก.  กลุ่มวิชาแกน 
                                       อกัษรตวัแรก    คอื  คณะวชิา  
                                                                 H   หมายถงึ คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
                                        อกัษรตวัทีส่อง คอื  หมวดวชิา 
                                                  O*  หมายถงึ  หมวดวชิาแกน 
                                         *รหสัวชิามาจากน าอกัษรล าดบัที ่2 ของค าว่า Core 
                                         (ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาแกนของคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์เท่านัน้) 
                                         เลขหลกัรอ้ย   คอื  ชัน้ปีที ่ ประกอบดว้ย 
                                          เลข 1 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
                                         เลข 2 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
                                         เลข 3 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
                                         เลข 4 หมายถงึ จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
                                          เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01 – 99 
                              ข.  กลุ่มวิชาเอก 
                                          อกัษรตวัแรก  คอื คณะวชิา  
                                                             H  หมายถงึ คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
                                          อกัษรตวัทีส่อง คอื สาขาวชิา 
                                                    S*  หมายถงึ  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกจิ 
                                                 R*  หมายถงึ  สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
                                                 H*  หมายถงึ  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
                                                 A*  หมายถงึ  สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 
                                                 Z*  หมายถงึ  สาขาวชิาภาษาจนี 
                                                 N*  หมายถงึ  สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 
                                                 P   หมายถงึ  สาขาวชิาศลิปะการแสดง  
                                 K* หมายถงึ  หมวดวชิาภาษาเกาหล ี
                                                 I   หมายถงึ   สาขาวชิาสหวทิยาการ 
   *อกัษรตวัที่สองของรหสัวชิาน ามาจากอกัษรภาษาองักฤษล าดบัที่ 2 ของชื่อภาษาองักฤษของ  
แต่ละสาขาวชิา หากตวัอกัษรดงักล่าวซ ้ากบัรหสัทีไ่ดก้ าหนดมาก่อนหน้านี้แลว้  ใหใ้ชต้วัอกัษรล าดบัถดัไป หรอื  
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ใช้ตัวอกัษรที่สื่อความหมายเกี่ยวข้องกบัสาขาวชิาเป็นอกัษรตวัที่สองของรหสัวชิา (ใช้กบัหมวดวชิาเฉพาะ                  
กลุ่มวชิาเอกของคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์เท่านัน้)    
                                        เลขหลกัรอ้ย  คอื  ชัน้ปีทีจ่ดัสอน  ประกอบดว้ย 
                                                               เลข 1 หมายถงึ  จดัสอนในชัน้ปีที ่1 
                                                               เลข 2 หมายถงึ  จดัสอนในชัน้ปีที ่2 
                                เลข 3 หมายถงึ  จดัสอนในชัน้ปีที ่3 
                                                               เลข 4 หมายถงึ  จดัสอนในชัน้ปีที ่4 
                                        เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01 – 99  ประกอบดว้ย 
                                                                เลข 01-30    หมายถงึ   รายวชิาเอกบงัคบั 
                                                                เลข 31 – 90  หมายถงึ  รายวชิาเอกเลอืก 
                                                                เลข 91 – 99  หมายถงึ  รายวชิาเอกบงัคบัเลอืก 
                                 ค.  กลุ่มวิชาโท 
                                      กลุ่มวชิาโทในคณะ 
                                       อกัษรตวัแรก    คอื  คณะวชิา  
                                                           H  หมายถงึ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
                                      อกัษรตวัทีส่อง  คอื  X  หมายถงึ  รายวชิาโท 
                                      เลขหลกัรอ้ย     คอื  สาขาวชิาโท  ประกอบดว้ย 
                                                           เลข 0  หมายถงึ  วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ                       
                                                                                  สื่อสารธุรกจิ 
                               เลข 1  หมายถงึ  วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
                               เลข 2  หมายถงึ วชิาโทสาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 
                               เลข 3  หมายถงึ วชิาโทสาขาวชิาภาษาจนี 
                              เลข 4  หมายถงึ วชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                         เลข 5  หมายถงึ วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 
                                            เลข 6  หมายถงึ วชิาโทสาขาวชิาศลิปะการแสดง 
                        เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01 - 99 
                                       กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 
                                       อกัษรตวัแรก  คอื  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
                                                B  หมายถงึ  คณะบรหิารธุรกจิ 
                A  หมายถงึ  คณะบญัช ี
                                                E  หมายถงึ  คณะเศรษฐศาสตร ์
                                                S  หมายถงึ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                                                C  หมายถงึ  คณะนิเทศศาสตร ์
                                                N  หมายถงึ  คณะวศิวกรรมศาสตร ์
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                                                L  หมายถงึ  คณะนิตศิาสตร ์
                                                               T  หมายถงึ  คณะการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบรกิาร 
                            อกัษรตวัทีส่อง  คอื  X  หมายถงึ  รายวชิาโท 
                       เลขหลกัรอ้ย หลกัสบิ และหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 001 – 999 
                                 (1) หมวดวชิาเลอืกเสร ี
                           อกัษรตวัแรก  คอื  คณะวชิา  
                                                         H   หมายถงึ คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์ 
                                อกัษรตวัทีส่อง  คอื  L* หมายถงึ หมวดวชิาเลอืกเสร ี
                           เลขหลกัรอ้ย    คอื  0  หมายถงึ  รายวชิาเลอืกเสร ี
                           เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย  หมายถงึ  ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01 -99 
                         *รหสัวชิามาจากน าอกัษรภาษาองักฤษล าดบัที ่2 ของค าว่า Elective 
                         (ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาเลอืกเสรขีองคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์เท่านัน้) 
                  3.1.3.2     รายวิชา 
              (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ม ี5 กลุ่มวชิา จ านวน 30 หน่วยกติ  
ประกอบดว้ย        
          กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)  
          กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  
          กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science and Technology)  
          กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetics and Culture)  
          กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 
    
ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั นกัศกึษาทุกคนตอ้งเรยีน จ านวน 21 หน่วยกติ  ดงันี้  

1. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills)  
กลุ่มภาษา จ านวน 15  หน่วยกติ  

 
รหสัวิชา 
Course 
Code          
  

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชพี 
 (Thai for Careers) 

3(3-0-6)     

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 
(English for Communication 1*)    

3(3-0-6)     
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รหสัวิชา 
Course 
Code          
  

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

GE003 
 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
GE002*หรอื 
คะแนน TOEIC 
หรอืเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
GE003*หรอื 
คะแนน TOEIC 
หรอืเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2* 
(English for Communication in Careers 2*)  
 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
GE003*หรอื 
คะแนน TOEIC 
หรอืเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

  
* หมายเหต ุ 

1.  นักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (Native  English Speaker) และ/หรอื
นกัศกึษาทีเ่รยีนในหลกัสูตรทีใ่ชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอนเตม็เวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบยีน
วชิาภาษาอังกฤษทัง้ 4 วิชา  คือ GE002  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1  GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 GE004  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1  และ GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชพี 2 และตอ้งผ่านการประเมนิผลตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 

2.  นักศกึษาทีย่ ื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรอืเทยีบเท่า  จะต้องด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้น
ภายในภาคเรยีนที ่2  ของปีการศกึษาที ่2  ทีเ่ขา้ศกึษา  โดยผลคะแนนภาษาองักฤษต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  นบัจากวนัที่
ผลสอบประกาศและตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารเทยีบผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษ ดงัต่อไปนี้  
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เกณฑ ์ก. หลกัสตูรนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษ 
              ในการเรยีนการสอนเท่านัน้ 

เกณฑ ์ข. หลกัสตูรทีใ่ชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษา    
               อื่น ๆ  ในการเรยีนการสอน 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา  GE002  และ GE003    

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึน้ไป 
     ใชท้ดแทนรายวชิา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึน้ไป  
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002  และ GE003 

3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003 และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา  GE002 GE003 GE004 และ      
    GE005 

3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึน้ไป  
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003 และ GE004 
 4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึน้ไป   
   ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003 GE004     
    และ GE005 

 
            2.1  ส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรทีใ่ชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาอื่น   ๆ ในการเรยีนการสอน 
      2.1.1   เมื่อขอยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ์ข. นักศกึษา
จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่น ๆ  ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รบั  
การยกเวน้  เพื่อใหม้จี านวนหน่วยกติครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
     2.1.2  นกัศกึษาทีข่อยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสงูกว่าทีก่ าหนดไว้
ในเกณฑ์ ข. ให้เป็นไปตามเกณฑ ์ก. โดยจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษนัน้ ๆ  และต้องผ่านการประเมนิผล
ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 
 

2. กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ  (Business and Enterpreneurship) จ านวน  3  หน่วยกิต    
   

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
 (Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  
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           3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (Science and Technology)   จ านวน 3  หน่วยกิต  
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดจิทิลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

 

ส่วนท่ี 2     หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปน้ี 
กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills)                                                              

 
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   
 

GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication) 

 
  

                        2) กลุ่มทกัษะการส่ือสาร 
GE051 มติแิห่งศพัท ์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE052 การเขยีนโครงการทางวชิาการและวจิยั 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพื่อพฒันาชวีติ 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัขา่วพลเมอืง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
GE058 การเล่าเรือ่งขา้มสื่อ 3(3-0-6)  
 (Transmedia Storytelling) 

 
  

            2.  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE102 จรยิธรรมธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคดิเชงิออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกจิออนไลน์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบือ้งตน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบรหิารความมัง่คัง่ 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109  ธุรกจิอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and Beauty)   
GE110 สมัมาทฏิฐเิพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Right View Entrepreneurship)   

 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science and Technology) 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคดิเชงิวเิคราะหส์ าหรบัธุรกจิ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอจัฉรยิะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภมูปัิญญาสมนุไพรไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยดีจิทิลั 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)                                         
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE208 เกมดจิทิลั 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   
 
 
 4.  กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

  1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร ์
GE301 ปรชัญาความรกั 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรชัญาศลิปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รปูรสกลิน่สเีสยีง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
GE304 เรือ่งเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตคีวามละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา  

เจา้ฟ้ามหาจกัร ี สรินิธร รฐัสมีาคุณากรปิยชาต ิ
สยามบรมราชกุมาร ี

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านรอ้ยกรองไทย 3(3-0-6)  
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศลิป์ไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
GE312 การขบัรอ้ง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรวีจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเครือ่งแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศลิปะวจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพืน้บา้นไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
 

 2) กลุ่มวฒันธรรม   
GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 สื่อบนัเทงิอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศลิปวฒันธรรมอาเซยีน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อทิธพิลวฒันธรรมต่างชาตใินศลิปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวตัศิาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6)  
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การปกครอง 
 (History of  Thailand’s Society after 

Revolution) 
  

GE356 อุดมการณ์สรา้งชาตขิองจนี 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE359 การจดัการพพิธิภณัฑ ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรชัญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรชัญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6)  
 (Rice Culture)   
GE364 วฒันธรรมน ้า 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจนี 

ในประเทศไทย 
3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุใ์น

สงัคมไทย 
3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE368 คตชินสรา้งสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
GE369 โบราณคดขีองไทยและประเทศใกลเ้คยีง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ทอ้งถิน่กบัการสรา้งสรรคส์นิคา้ทางวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
GE371 ราชประเพณแีละพระราชพธิใีนสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
GE372 ประเพณีประดษิฐ ์ 3(3-0-6)  
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณแีละเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Tradition and Festival in Thailand)   
GE374 ประวตัศิาสตรข์องภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวตัศิาสตรแ์อนิเมชัน่ 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเชื่อในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  
 (Go)   
GE380 หมากรกุไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

           5.  กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน  (Quality of Life and Sustainable Society)    
 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

  1)  กลุ่มคณุภาพชีวิต   
GE401 ทกัษะการรูส้ารสนเทศในสงัคมดจิทิลั 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital 
Society) 

  

 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 3(3-0-6)  
 (Discovery of Learning Society)   
GE403 ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ 3(3-0-6)  
  (Media Literacy Skill)   
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซ ีกบัคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)  
 (Generation Z and Quality of Life)   
GE405 จติวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6)  
 (Developmental Psychology)   

GE406 จติวทิยากบัการบรหิารตนเอง 3(3-0-6)  
 (Psychology for Self-Management)   
GE407 จติวทิยาการท างานเป็นทมี 3(3-0-6)  
 (Psychology for Teamwork)   
GE408 การพฒันาบุคลกิภาพผูน้ า 3(3-0-6)  
 (Personality Development for Leaders)   
GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดแูลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
    
 2)  กลุ่มสงัคมยัง่ยืน   

GE451 ศาสตรข์องพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สงัคมศกึษาเพื่อสงัคมทีย่งัยนื 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรบัชวีติประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรพัยส์นิทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภมู-ิประวตัศิาสตรก์ารท่องเทีย่วไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศัน์เรือ่งความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกบัการแกปั้ญหาชวีติ 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิง่แวดลอ้มในอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
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                                    (2) หมวดวิชาเฉพาะ มี  2  กลุ่มวิชา  จ านวนรวม  93  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
                              1. กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต    
 
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

HO101 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ   
(Information Literacy Skills)  

3(2-2-5)   

HO118 การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) 

3(3-0-6)   

HO151 ความรูเ้บือ้งตน้สหวทิยาการทางสงัคมศาสตร ์
(Introduction to Interdisciplinary Studies                 
in Social Sciences) 

3(3-0-6)  

 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

HO203 วาทศลิป์   
(Speech Communication) 

3(2-2-5)  

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 
(Group Dynamics)  

3(2-2-5)   

HO351 การเขยีนโครงการทางวชิาการและวจิยั                      
สหวทิยาการทางสงัคมศาสตร ์
(Academic and Research Project Writing in 
Interdisciplinary Studies of Social Sciences) 

3(2-2-5)   

HO451 จรยิธรรมธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(Business Ethics and Social Responsibility) 

3(3-0-6)  

HO452 ระเบยีบวธิวีจิยัและประสบการณ์ภาคสนาม  
สหวทิยาการทางสงัคมศาสตร ์ 
(Research Methodology and Field Work in 
Interdisciplinary Studies of Social Sciences) 

3(3-0-6)  
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                                2.  กลุ่มวิชาเอก จ านวน 69 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
                      1)  วิชาเอกบงัคบั จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 5 กลุ่มวชิา คอื 
                                           ก.  กลุ่มนิเทศศาสตรแ์ละการส่ือสาร   6 หน่วยกิต   
                                                     ข.  กลุ่มภาษาและวฒันธรรม  6 หน่วยกิต 
                                                     ค.  กลุ่มธรุกิจและบริการ  6 หน่วยกิต 
                             ง.  กลุ่มนวตักรรม  6 หน่วยกิต 
                        จ.  กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

  ก. กลุ่มนิเทศศาสตรแ์ละการส่ือสาร    
HI101 หลกันิเทศศาสตร ์

(Principles of Communication) 
3(3-0-6)   

 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

HI102 สื่อมวลชนและสื่อใหม่ 
(Mass Communication  
and New Media) 
 

3(3-0-6)  ศกึษาก่อน 

HI101 
 

 ข. กลุ่มภาษาและวฒันธรรม       
HI201 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม    

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

HI301 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 
(Speaking and Presentation Skills) 

3(2-2-5)  

  
ค. กลุ่มธรุกิจและบริการ 

  

HI202 ธุรกจิออนไลน์ 
(Online Business) 

3(3-0-6)   

HI203 กฎหมายพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6)   
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(E-Commerce Law) 
 
 ง. กลุ่มนวตักรรม   
HI302 การคดิเชงิออกแบบ 

(Design Thinking) 
3(3-0-6)   

HI303 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
(Modern Innovation Technology) 

3(3-0-6)   

    
   จ. กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
HI401 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Education) 
            6(0-40-20)  ไดร้บัความ

เหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ
หลกัสตูร 

                                            

                                              2) วิชาเอกเลือก  จ านวน 39 หน่วยกติ  ดงันี้ 
                                           ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และรายวชิา           
ทีเ่ปิดสอนในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ไมน้่อยกว่า 39 หน่วยกติ โดยอยูใ่นความ         
เหน็ชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
                 
                                  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน   6 หน่วยกิต 
                                 ใหน้ักศกึษาเลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสรอียา่งน้อย 6 หน่วยกติ จากรายวชิาในหมวดวชิา
ศกึษาทัว่ไปและหลกัสูตรอื่น ๆ ในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย หรอืมหาวทิยาลยัอื่น ๆ                
ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัการรบัรองจากส านกังาน ก.พ.  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

แสดงแผนการศึกษาหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
 

                                                  

ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 3 วชิา 9 - 
 วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก  1 วชิา 3 - 

HO101 วชิาแกน : ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 3 (2-2-5) - 
HI101 วชิาเอกบงัคบั : หลกันิเทศศาสตร ์ 3 (3-0-6) - 

รวม 18  

 
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 2 วชิา 6  
 วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 1 วชิา 3  

HO151 วชิาแกน : ความรูเ้บือ้งต้นสหวทิยาการ 
             ทางสงัคมศาสตร ์ 

3 (3-0-6)  

HI102 วชิาเอกบงัคบั : สื่อมวลชนและสื่อใหม ่ 3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
HI101 

 วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3  
รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั  1 วชิา 3  
HO203 วชิาแกน : วาทศลิป์ 3 (2-2-5)  
HO118 วชิาแกน : การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 3 (3-0-6)  
HI201 วชิาเอกบงัคบั : การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 3 (3-0-6)  
HI202 วชิาเอกบงัคบั : ธุรกจิออนไลน์ 3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3  
รวม 18  

 
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 1 วชิา  3  
HI203 วชิาเอกบงัคบั : กฎหมายพาณชิย ์

                    อเิลก็ทรอนิกส ์
3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 4 วชิา 12  
รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 1 วชิา  3 - 
HI301 วชิาเอกบงัคบั : ทกัษะการพดูและการน าเสนอ 3 (2-2-5)  
HI302 วชิาเอกบงัคบั : การคดิเชงิออกแบบ 3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 3 วชิา 9  
รวม 18  

 
 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

HO302 วชิาแกน : กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 3 (2-2-5)  
HO351 วชิาแกน : การเขยีนโครงการทางวชิาการและ 

             วจิยัสหวทิยาการทางสงัคมศาสตร ์
3 (2-2-5)  

HI303 วชิาเอกบงัคบั : นวตักรรมทางเทคโนโลย ี
                    สมยัใหม่ 

3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 2 วชิา  6  
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา 3  

รวม 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  31 

 

ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

HO451 วชิาแกน : จรยิธรรมธุรกจิและความรบัผดิชอบ 
              ต่อสงัคม 

3 (3-0-6)  

 HO452 วชิาแกน : ระเบยีบวธิวีจิยัและประสบการณ์ 
              ภาคสนามสหวทิยาการทาง 
              สงัคมศาสตร ์

3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 2 วชิา 6  
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา 3  

รวม 15  
 

 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

HI401 สหกจิศกึษา 6(0-40-20) ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ
หลกัสตูร 

รวม 6  

 
หมายเหตุ      - คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ลิป์สามารถปรบัเปลีย่นแผนการเรยีนไดต้ามความเหมาะสม                           
                     โดยจะมปีระกาศแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ   
                  - นกัศกึษาสามารถปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาในการจดัแผนการเรยีนทีเ่หมาะสม 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
        1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
 
ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 

ก.  กลุ่มวิชาภาษา 
GE001     ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ                                                                                              3(3-0-6)     
              (Thai for Careers)  
           พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขยีน การใช้ภาษาไทยเพื่อ
พฒันาความคดิและอาชพีการงาน ฝึกปฏบิตัทิกัษะการใชภ้าษาไทยโดยใชบ้ทเรยีน บทอ่าน และแบบฝึกหดัทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัอาชพีตามสาขาของผูเ้รยีน 
  
GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1        3(3-0-6) 
  (English for Communication 1)  
           พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติประจ าวนั โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญั และรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาสัน้ ๆ   การพูดทกัทาย เริม่ต้นบทสนทนา แนะน า
ตนเอง ต้อนรบั ถามและตอบขอ้มลูอย่างง่าย การอ่านขอ้ความระดบัย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจบัใจความส าคญั
และแสดงความคดิเหน็ การเขยีนขอ้ความสัน้ ๆ ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
 
GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2        3(3-0-6) 
  (English for Communications 2)  
  ศึกษาก่อน  GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  
                                   หรือเทียบเท่า  
          พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั  โดยเน้นทกัษะการฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญัและรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาทีซ่บัซอ้นขึน้  การมสี่วนรว่มในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคดิเหน็  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีพ่บในชวีติประจ าวนั รวมทัง้การน าเสนอและ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูทางธุรกจิอย่างง่าย  การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ทีห่ลากหลายทัง้ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
GE004  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1      3(3-0-6) 
  (English for Communication in Careers 1)  
  ศึกษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า  
        พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่สอดคล้องกบัสาขาวชิา บูรณาการทกัษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขยีน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัทน์ าเสนอขอ้มลู  เปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูทางธุรกจิ  
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เขยีนบนัทกึภายในและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ อ่านข่าวหรอืบทความเพื่อศกึษารายละเอยีดและสรุปใจความ
ส าคญั  ก าหนดใหม้กีารอ่านนอกเวลาและการศกึษาดว้ยตนเอง  
 
GE005  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2      3(3-0-6) 
  (English for Communication in Careers 2)  
  ศึกษาก่อน GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 หรือคะแนน TOEIC 450  
        หรือเทียบเท่า  
        พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่สอดคลอ้งกบัสาขาวชิา บูรณาการทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขยีน  ฝึกเสนอและอภปิรายขอ้คดิเหน็ สมัภาษณ์งาน เขยีนประวตัสิ่วนตวัและจดหมาย
สมคัรงาน  อ่านข่าวหรอืบทความเพื่อศกึษารายละเอยีดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดใหม้กีารอ่านนอกเวลา
และการศกึษาดว้ยตนเอง  
 
            (2) กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
 
GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม      3(3-0-6) 
  (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถงึปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหาแนวคดิและหนทาง
เชงิสรา้งสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดให้เกิดการปฏบิตัิในเชงิธุรกิจ
อยา่งเป็นรปูธรรม  
 
           (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Sceince and Technology) 
 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด      3(3-0-6)
  (Digital Innovative Thinking and Coding)   
          แนวคดิ มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกดิการเรยีนรูแ้ละการ
แก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชนั และการพัฒนาโป รแกรมประยุกต์
สมยัใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวตักรรมที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของคนในสงัคม   
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ส่วนท่ี 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 
(1)  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 

ก.  กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลยเ์พ่ือการส่ือสาร         3(3-0-6) 
  (Malay for Communication)  
        ทกัษะการใช้ภาษามาเลยใ์นชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็น  
ต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
  
GE007 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6) 
  (Vietnamese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาเวยีดนามในชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
 
GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร            3(3-0-6) 
  (Burmese for Communication)  
        ทกัษะการใช้ภาษาพม่าในชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ   
การใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า  
 
                        ข.  กลุ่มทกัษะการส่ือสาร  
GE051 มิติแห่งศพัท ์                                                                                                 3(3-0-6) 
  (Aspects of Vocabulary)  
         ศพัท์กบัการเรยีนภาษา โครงสรา้งศพัท์  ตวัสะกดกบัการออกเสยีง  ความหมายของศพัท์  ประวตัิ
ค าศพัท์  วธิใีช้ค า  การบญัญตัศิพัท์  ทกัษะการใช้พจนานุกรม  การศกึษาค าเปรยีบเทยีบต่างศพัทภ์าษาไทย
และภาษาองักฤษ  
 
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั        3(3-0-6) 
  (Research and Academic Project Writing)  
         โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ และ
โครงการวจิยัโดยใชภ้าษาทีช่ดัเจนและเหมาะสม  
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GE053 การอ่านและการเขียนทางธรุกิจ        3(3-0-6) 
  (Business Reading and Writing)  
         หลกัการและความส าคญัของการอ่านและการเขยีนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และส านวนธุรกิจในด้าน
ความหมายและการใช้ในบรบิทต่าง ๆ  วเิคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิง่พิมพ์ร่วมสมยัและ     
สื่อใหม ่ พฒันาทกัษะการเขยีนทางธุรกจิรปูแบบต่าง ๆ และฝึกปฏบิตัิ  
 
GE054 การอ่านเพ่ือพฒันาชีวิต         3(3-0-6) 
  (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคญัและคุณค่าของการอ่าน   ความสมัพนัธ์ระหว่างการอ่านกบัการพฒันาชวีติ  
พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจบัใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความ            
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชวีติและการปรบัตวัในโลกสมยัใหมอ่ยา่งมคีุณค่า  
 
GE055 ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน       3(3-0-6) 
  (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใช้สื่อเพื่ อ
ประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยสีื่อในการพูดและ
น าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชงิธุรกจิในลกัษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การ
เสนองานเพื่อการแขง่ขนัทางธุรกจิ การแถลงขา่ว และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
GE056 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม        3(3-0-6) 
  (Intercultural Communication)  
         ปรชัญา และแนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรม  โลกาภวิฒัน์  มติทิางวฒันธรรม และความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มวฒันธรรมในสงัคมโลก  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลกัษณ์  บทบาท
และความส าคญัของการสื่อสารข้ามวฒันธรรมที่มต่ีอปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรบัตวัเพื่อกลมกลนืกับ
วฒันธรรม  แนวทางการสื่อสารขา้มวฒันธรรมเพื่อลดความขดัแยง้และสรา้งการยอมรบัทัง้ในระดบับุคคลและ
ระดบัองคก์ร  
 
GE057 นักข่าวพลเมือง                        3(3-0-6) 
  (Citizen Reporter)  
         หลกัการ คุณธรรมและจรยิธรรมนักข่าวพลเมอืง เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพ แสง และเสยีง 
การเรยีบเรยีงขา่วสารและผลติเนื้อหาดว้ยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่  
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GE058 การเล่าเร่ืองข้ามส่ือ 3(3-0-6) 
 (Transmedia Storytelling)  
        ความส าคญัและความสมัพนัธข์องประสาทสมัผสัทัง้ห้ากบัการเล่าเรื่อง หลกัการเล่าเรื่องบนพื้นฐานของ
ความเป็นของแท้  ความไว้ใจ  และความดงึดูดใจ  เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเชงิบวกและกระตือรอืร้นจาก                   
ผูร้บัสาร  ฝึกการเล่าเรื่องขา้มสื่อหลากหลายรปูแบบ  ทัง้ในสื่อดัง้เดมิและสื่อดจิทิลั  เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้
ความบนัเทงิและเพื่อพฒันาการคดิสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาเชงิธุรกจิและสงัคม          
 
                       (2)  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
 

GE102     จริยธรรมธรุกิจและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 
 (Business Ethics and Social Responsibility)  
            จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ การศกึษากรณศีกึษาดา้นจรยิธรรมธุรกจิ ความรบัผดิชอบของธุรกจิที่            
พงึมต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม ลกูคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 
 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking)   
          หลกัการของกระบวนการคดิเชงิออกแบบ  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ โดยค านึงถงึผูท้ีม่ปัีญหาเป็น
หลกัการทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบวนซ ้าอย่างมรีะบบ เพื่อสรา้งสรรคแ์นวทางและนวตักรรมที่
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูท้ีม่ปัีญหา คุณค่าของกระบวนการคดิเชงิออกแบบทีส่รา้งความแตกต่าง เพื่อเป็น
ช่องทางเฉพาะในการสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหม ่โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎแีละการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ 
 

GE104 ธรุกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 
 (Online Business)  
             ภาพรวมของการท าธุรกจิออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกจิออนไลน์  รวมถงึองคป์ระกอบทีส่ าคญั 
ในระบบนิเวศของธุรกจิออนไลน์ ครอบคลุมโลจสิตกิส์ ซพัพลายเชน และระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เทคนิคทางการตลาดส าหรบัธุรกจิออนไลน์ และการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารเพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบส าหรับ
ท าธุรกจิออนไลน์ทีใ่ชอ้ยูใ่นโลกปัจจุบนั  เขา้ใจมมุมองของทัง้ผูซ้ือ้ ผูข้าย และไดฝึ้กใชร้ะบบปฏบิตักิารเพื่อทดลอง
ซือ้ขายจรงิ  
 

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรบัผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
 (Law for Entrepreneur)  
          กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ การเลอืกประเภทองคก์รธุรกจิ การรา่งสญัญาทางธุรกจิ  
สญัญาเช่า สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ สญัญาจา้งงาน และสญัญาทางธุรกจิอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย 
การขอใบอนุญาตประกอบกจิการ  การวางแผนภาษสี าหรบัผูป้ระกอบการ และประเดน็อื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบั       
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การประกอบธุรกจิ 
 

GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
 (E-commerce Law)  
           กฎหมายเกีย่วกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์สญัญาซือ้ขายสนิคา้และกฎหมายการโอนเงนิและการช าระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายแลกเปลีย่น ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมายลายเซน็อเิลก็ทรอนิกส ์กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
 
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ 3(3-0-6) 
 (Trading and Investment)  
             รูจ้กัเศรษฐกจิไทยและธุรกจิไทย ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ขอ้มลูส าคญัทีค่วร
พจิารณาในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิและราคาหลกัทรพัย ์ กลยทุธก์ารซือ้
ขายหุน้แบบต่าง ๆ  การใชแ้อพพลเิคชนัต่าง ๆ ในการวเิคราะห ์การจดัพอรต์การลงทุน และการจ าลองการซือ้
ขายหลกัทรพัย ์
 
GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6) 
 (Wealth Management)  
            ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัธุรกจิการธนาคาร การประกนัภยั พนัธบตัร และการออมประเภทอื่น ๆ  
การวางแผนแนวทางการเงนิส าหรบัคนยคุใหม ่การเงนิส่วนบุคคล 
 
GE109 ธรุกิจอาหารเพ่ือสขุภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Food Business for Wellness and Beauty)  
             ความหมาย ลกัษณะความส าคญัและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและ
ตวัอยา่งผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ทีผ่ลติในเชงิการคา้ กระบวนการผลติและการควบคุม
ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทศิทางของผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
 
GE110 สมัมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Right View Entrepreneurship)  
                  ความหมายและคุณประโยชน์ของสมัมาทิฏฐ ิ กระบวนการและเทคนิคในการพฒันาสมัมาทิฏฐิ              
ให้เกดิมขีึน้ได้ในชวีติประจ าวนั  การน าสมัมาทฏิฐมิาใช้ในการด าเนินชวีติ  การบรหิารจดัการ  การแก้ไขปัญหา
และขอ้ขดัแยง้ในการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการ 
. 
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                         (3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ( Science and Technology) 
 
GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Innovation Technology)  
             ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  ผลติภณัฑก์ารเกษตร   การแพทย ์             
การสื่อสาร เทคโนโลยชีวีภาพ อุปกรณ์หรอืระบบกกัเก็บพลงังาน เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติิ เทคโนโลยวีสัดุ
ฉลาด เทคโนโลยพีลงังานทดแทน รวมทัง้วทิยาการเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่ทีม่ต่ีอการเปลีย่นรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ การประกอบธุรกจิ และเศรษฐกจิโลก 
 
GE203 การคิดเชิงวิเคราะหส์ าหรบัธรุกิจ 3(3-0-6) 
 (Analytical Thinking for Business)  
             พืน้ฐานการคดิวเิคราะหท์างคณติศาสตรแ์ละสถติทิีม่ต่ีอธุรกจิ เทคนิคและเครือ่งมอืทีช่่วยในการคดิ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
 

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6) 
 (Smart Farming)  
            เกษตรกบัชวีติประจ าวนั ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเกษตร  ทฤษฎี
เกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย 
กรณศีกึษาการท าธุรกจิเกษตร 
 
GE205 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ่ือสขุภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
             ความส าคญัของเครื่องส าอางส าหรบัสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง   
ผลติภณัฑด์แูลผวิหนงั  ผลติภณัฑด์แูลและตกแต่งเสน้ผม  ผลติภณัฑต์กแต่งสสีนับนใบหน้า  ผลติภณัฑส์ าหรบั
ช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรบัเด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื้อเครื่องส าอาง  
หลกัการใช้เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสรมิความงาม นวตักรรมเครื่องส าอางที่ เป็นประโยชน์ในทาง
เทคโนโลยสีุขภาพและความงาม 
 
GE206 ภมิูปัญญาสมนุไพรไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Herbs Wisdom)  
             ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัสมนุไพรไทย  ภมูปัิญญาคนไทยในอดตีและปัจจุบนัในการใชส้มนุไพรไทย  
สรรพคุณของสมนุไพรไทยดา้นการเกษตร  การแพทยแ์ละอุตสาหกรรม  
  
 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  39 

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Digital Technology)  
            ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี ผลกระทบที่มีต่อ      
รปูแบบการด าเนินชวีติในยคุดจิทิลั การประกอบธุรกจิ เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอ้ม รวมถงึคุณธรรม จรยิธรรม 
และสทิธมินุษยชน ตลอดจนการปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงและผลกระทบในยคุดจิทิลั 
 
GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Digital Game)  
            เทคนิคการตดัสนิใจ  เทคนิคการแขง่ขนั ความรูท้ีจ่ าเป็นในการเล่นเกมดจิทิลั  กรณศีกึษาเกมดจิทิลั 
 
                       (4)  กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetic and Culture) 
        ก. กลุ่มสนุทรียศาสตร ์
GE301 ปรชัญาความรกั  3(3-0-6) 
 (Philosophy of Love)  
            แนววธิศีึกษาปรากฏการณ์ของความรกัอนัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย ์ โดยพนิิจพเิคราะห์และ
อภปิรายประเดน็ปัญหาของความรกัผ่านมุมมองทางปรชัญา ทัง้ในดา้นทีเ่ป็นปัจเจก และในดา้นทีม่มีติสิมัพนัธ์
กบัสงัคมรอบตวั 
 
GE302 ปรชัญาศิลปะ 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Art)  
            แนววธิศีกึษากระบวนทศัน์และการก่อขึน้ของความหมายในทางศลิปะ ตลอดจนความสมัพนัธ์ของ   
ความจรงิ ความรู ้และคุณค่าในงานศลิปะ 
 
GE303 รปูรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6) 
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
            ค าบอกรปูรสกลิน่สเีสยีงในภาษา สญัญาของรปูรสกลิน่สเีสยีงในมติขิองธรรมชาต ิศาสนา สงัคม และ
วฒันธรรม  อิทธพิลของรูปรสกลิน่สเีสยีงต่อความรู้สึกของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของ
มนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มณัฑนศิลป์ การน าความรู้เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้
ประโยชน์ ทางธุรกจิ เช่น  แฟชัน่ การออกแบบผลติภณัฑ ์การโฆษณา การปรงุและออกแบบอาหาร 
 
GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Narratives in the Modern World)  
            ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสมัพนัธ์ระหว่างเรื่องเล่ากบัชวีติ สงัคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง วฒันธรรม และจติวทิยา  วเิคราะหเ์นื้อหา รปูแบบและวธิกีารเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏบิตักิารเล่า
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เรือ่งเพื่อจดุประสงคต่์าง ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Drama and Film)  
             ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตคีวามละครและภาพยนตร ์วฒันธรรมการสรา้งและเสพละคร
และภาพยนตรใ์นสงัคมไทย  แนวทางการวเิคราะหแ์ละตคีวามละครและภาพยนตร ์กรณศีกึษาการวเิคราะห์
ละครและภาพยนตรแ์ละฝึกปฏบิตั ิ
 

GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 
 (Tales of the World)  
            ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของนิทานทีม่ต่ีอมนุษยชาต ิ ลกัษณะเด่นของนิทาน       
ทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตคีวามนิทานส าคญับางเรือ่งทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก 
 

GE307 พระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร รฐัสีมา
คณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี 

3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
            พระราชประวตัิและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีความส าคญั 
ลกัษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ ์ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธท์ีม่ต่ีอวงการหนงัสอื
และสงัคมไทย 
 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asian Writers Award)  
             ประวตัคิวามเป็นมาของวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซไีรต)์ ความส าคญั คุณค่า
ของวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีนของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวลัซไีรตท์ีม่ต่ีอวง
วรรณกรรมไทย 
 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Poetry Recitation)  
             หลกัการและการฝึกทกัษะการอ่านรอ้ยกรองไทยประเภท โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน รา่ย และท านอง
การอ่านแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท านองเสนาะ ขบั สวด เห่ พากย ์รวมทัง้ กลวธิกีารใชเ้สยีงใหเ้หมาะกบับทอ่าน 
 

GE310 นาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 
 (Thai Classical Dance)  
            หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน  เพลงช้า  เพลงเร็ว              
ร าแมบ่ท 
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GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5) 
 (Dance)  
             รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,  K-Pop, B Boy,            
Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทต่าง ๆ  
 
GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5) 
 (Singing)  
            วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจบัจังหวะ ดนตรี ฝึก
ปฏบิตัิการขบัรอ้งในงานสงัคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกบั
รปูแบบของงาน 
 
GE313 ดนตรีวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 
 (Music Appreciation)  
            การฟังดนตรเีพื่อให้เกดิความเขา้ใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟังดนตร ี รวมถงึพฒันาการ
ของการฟังดนตรปีระเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและเครือ่งดนตร ี
 
GE314 การจดัดอกไม้ 3(2-2-5) 
 (Flower Decoration)  
            ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพื่อขดัเกลาจติใจให้เขา้ถึง
ประสบการณ์สุนทรยีะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์
ความรูส้กึไดอ้ยา่งละเอยีดลออ 
 
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6) 
 (Costume and Garment)  
             ประวตัขิองเครือ่งแต่งกาย เครื่องประดบั ศลิปะและวฒันธรรมการตกแต่งร่างกายใหเ้หมาะแก่ระดบั
บุคคล ยุคสมยัและจุดประสงค์ ทัง้ในบริบทวฒันธรรมของราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษา                 
การออกแบบพสัตราภรณ์ สบืคนืประวตั ิภมูหิลงัของพสัตราภรณ์ไทย 
 
GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 
 (Costume and Make-Up Design)  
             ความหมาย และความส าคญัของเครือ่งแต่งกายและเครือ่งประดบั  การฝึกออกแบบเครือ่งแต่งกาย
และเครือ่งประดบัใหเ้ขา้กบัการแสดงประเภทต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยคุสมยัและ
สภาพของนกัแสดง  ทฤษฎแีละการฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการแต่งหน้าเบือ้งตน้ และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรบั
การแสดง 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  42 

 

GE317 ศิลปวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 
 (Art Appreciation)  
             ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศลิปกรรม หลกัการวจิกัษณ์ศลิปกรรมประเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 
จติรกรรม วรรณกรรม คตีกรรม นาฏกรรม และสื่อบนัเทงิรว่มสมยัต่าง ๆ ทัง้ในดา้น รปูแบบ เนื้อหา แนวคดิ
สุนทรยีรส 
 
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวตัคิวามเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพืน้บา้นในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสงัคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวติที่ต่อ                  
การละเล่นต่าง ๆ และการประยกุตใ์ชเ้พลงพืน้บา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
  

                ข.   กลุ่มวฒันธรรม  
 

GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 
 (Popular Culture)  
             ความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวฒันธรรมประชานิยม และอิทธิพลที่มต่ีอสงัคมไทย  
ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมกบัระบบเศรษฐกจิทุนนิยม  อุตสาหกรรมการผลติวฒันธรรมและ
สื่อมวลชน  บรบิททางสงัคมและการเมอืง  การบรโิภควฒันธรรม และวิเคราะห์วฒันธรรมประชานิยมที่มี
อทิธพิลในชวีติประจ าวนัของคนในสงัคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตร ีละครโทรทศัน์ ภาพยนตร ์สนิค้าของทีร่ะลกึ 
ภาพถ่าย รายการโทรทศัน์ 
 
GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Entertainment Media)  
           ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะร่วมของสื่อบนัเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคอาเซียน  ความสมัพันธ์
ระหว่างสื่อบนัเทงิกบัสงัคมในประเทศต่าง ๆ วฒันธรรมการสรา้งและเสพสื่อบนัเทงิในประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
อทิธพิล   ทีม่ต่ีอกนัในภมูภิาคอาเซยีน  วเิคราะหป์ระเดน็น่าสนใจทีป่รากฏในสื่อบนัเทงิอาเซยีน 
 
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
 (ASEAN Cultures)  
            แนวคดิเรือ่งอตัลกัษณ์ทางศลิปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซยีน  ปัจจยัทีม่ผีลต่อ       
การสรา้งสรรคแ์ละสบืทอดศลิปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวกิฤตทางวฒันธรรมรว่มสมยัของประเทศ       
ในกลุ่มประชาคมอาเซยีน  การปรบัตวัและการดดัแปลงศลิปวฒันธรรมเพื่อเศรษฐกจิการท่องเทีย่ว  แนวคดิ
ชาตนิิยม  และการแกไ้ขวกิฤตของชาต ิ
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GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
             การรบัและบูรณาการวฒันธรรมต่างชาตใินสงัคมไทย  อทิธพิลของวฒันธรรมอนิเดยี ลงักา เขมร จนี           
โลกมสุลมิ และโลกตะวนัตก  การสรา้งสรรคศ์ลิปะไทย 
 
GE355 ประวติัศาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 
 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
            ประวัติศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบ
ตะวนัตก และผลกระทบที่มต่ีอสงัคม  การศึกษา การเมอืง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม 
แนวคดิเรือ่งความเป็นไทย ทอ้งถิน่ ตลอดจนอุดมการณ์ชาต ิ วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลง การคลีค่ลาย และการ
ด ารงอยูข่องสงัคมไทยจากยคุพฒันาถงึโลกาภวิตัน์ 
 
GE356 อดุมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 
 (China’s National Ideology)  
            พฒันาการดา้นประวตัศิาสตร ์ปรชัญา ภมูปัิญญา การเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิ ฯลฯ ทีส่ะทอ้น
มมุมองอุดมการณ์สรา้งชาตขิองจนีตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
 
GE357 เหตกุารณ์ปัจจบุนัของโลก 3(3-0-6) 
 (Current World Events)  
            เหตุการณ์ส าคญัที่เกดิขึน้ในโลก ทัง้มติทิางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้ความร่วมมอื
และความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ในสงัคมโลกปัจจุบนั รวมทัง้เหตุการณ์ส าคญัในประเทศไทยที่สมัพนัธก์บัเหตุการณ์
ในโลก  เพื่อให้สามารถคดิ วเิคราะห์ วจิารณ์ และเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ส าคญัของโลกที่เกดิขึน้ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ  ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงได ้
 
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) 
 (Multilingualism)  
            ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง                  
ในสงัคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอทิธพิลของภาวะหลายภาษาทีม่ต่ีอพลเมอืงในสงัคม  
 
GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ ์ 3(3-0-6) 
 (Museum Management)  
             ความหมาย หน้าที่ ความส าคญัและคุณค่าของพิพิธภณัฑ์ที่มต่ีอสงัคม ประเภทและรูปแบบของ
พพิธิภณัฑ ์ การจดัแสดงในพพิธิภณัฑ ์แนวคดิเกี่ยวกบัพพิธิภณัฑ ์ การบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ ์ การตลาด
ของพพิธิภณัฑ ์การอนุรกัษ์และการจดัแสดง  พพิธิภณัฑท์้องถิน่หรอืพพิธิภณัฑพ์ื้นบ้าน  ตวัแบบพพิธิภณัฑ์               
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ภมูปัิญญาไทย  การมสี่วนรว่มของชุมชนและสงัคมพพิธิภณัฑใ์นอุดมคต ิ พพิธิภณัฑเ์สมอืนจรงิ 
 
GE360 ปรชัญาตะวนัตก 3(3-0-6) 
 (Western Philosophy)  
           แนวคดิวธิศีกึษากระบวนความคดิของโลกตะวนัตก  โดยมุ่งศกึษาประเดน็ปัญหาส าคญัในสมยัต่าง ๆ 
ได้แก่ สมยัโบราณ สมยักลาง สมยัใหม่ และหลงัสมยัใหม่  เพื่อเรยีนรูพ้ื้นฐานและพฒันาการทางความคดิที่
เกดิขึน้ในโลกตะวนัตก 
 
GE361 ปรชัญาตะวนัออก 3(3-0-6) 
 (Eastern Philosophy)  
            แนวคดิวธิศีกึษากระบวนความคดิของโลกตะวนัออก  โดยมุ่งศกึษาเฉพาะแนวคดิกระแสหลกั ไดแ้ก่ 
อนิเดยี จนี และญี่ปุ่ น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคญัด้านการแสวงหาความหมายของชวีติ ตามวถิีแห่ง
ตะวนัออก 
 
GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6) 
 (Tea Culture)  
            ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวตัศิาสตรข์องสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัชาในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะของจนี ญี่ปุ่ น และภูมภิาคอาเซยีน  ประเดน็ศกึษาวฒันธรรมชาในสงัคมไทย เช่น ความเชื่อและคติ 
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบรโิภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา วฒันธรรมร้านน ้ าชาในภาคใต้  ชากับ
พธิกีรรม       ชาในฐานะวฒันธรรมรว่มสมยัยคุโลกาภวิตัน์ 
 
GE363 วฒันธรรมข้าว 3(3-0-6) 
 (Rice Culture)  
            ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมข้าว ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมข้าวกบัคนไทยทัง้ใน
วฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบ้าน  วฒันธรรมขา้วในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก กรณีศกึษา
วฒันธรรมขา้วในสถานทีจ่รงิ  วเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมขา้วในบรบิทสงัคมรว่มสมยั 
 
GE364 วฒันธรรมน ้า 3(3-0-6) 
 (Water Culture)  
            วฒันธรรมน ้าในคตไิทยทีป่รากฏในวรรณคด ีต านาน เรือ่งเล่า ศลิปกรรม บทบาทและความหมายของ
น ้าในพระราชพธิ ีประเพณีและคตชินเกีย่วกบัน ้าในภมูภิาคต่าง ๆ   ภูมปัิญญาของการจดัการน ้าของคนไทยใน
ยคุอดตี  มโนทศัน์เรือ่งวฒันธรรมน ้าในยคุชลประทาน  การจดัการน ้ากบัปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั 
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GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
            คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การไหว้เจ้ากับการ
สรา้งสรรคว์ฒันธรรมของชาวจนี  ศาลเจา้กบัการตัง้ชุมชนชาวจนีและการขยายตวัของชุมชน บทบาทของศาล
เจา้และ การไหวเ้จา้ในบรบิทร่วมสมยั  อาทใินด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ คตชินสรา้งสรรค์ และ
พฒันาการของการสรา้งสงัคมจนีาภวิตัน์ กรณศีกึษาศาลเจา้และพธิกีรรมไหวเ้ทพเจา้จนีทีเ่ด่น ๆ ในสงัคมไทย 
 
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
             อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุท์ีส่ าคญัในสงัคมไทย  การธ ารงไวซ้ึง่ชาตพินัธุ ์ความแตกต่างหลากหลายของ
กลุ่มชาตพินัธุ์ต่าง ๆ เช่น ขอ้ด ีขอ้เสยีของกลุ่มชาติพนัธุ์ในสงัคม  สงัคมพหุลกัษณ์กบัความท้าทายในประชาคม
อาเซยีน ส ารวจพืน้ทีย่่านทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มชาตพินัธุใ์นกรงุเทพมหานครทีส่ าคญั ๆ  
 
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Gender Diversity in Thai Society)   
             ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคดิและกระบวนทศัน์ในการศึกษาความหลากหลายทาง
เพศในมติต่ิางๆ  ทัง้ทางวทิยาศาสตร ์ ทางมานุษยวทิยา  ทางจติวทิยา  และอื่น ๆ ความเขา้ใจความหลากหลาย
ทางเพศในสงัคมไทย 
 
GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 (Creative Folklore)  
             ประวตัคิวามเป็นมาของคตชินวทิยา  แนวคดิทางคตชินแนวใหม่  และคตชินแนวใหม่เพื่อการสรา้งสรรค์
กจิกรรมทางสงัคม  รวมทัง้อทิธพิลของคตชินแนวใหม่ทีม่ต่ีอสงัคมไทยปัจจุบนั 
 
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) 
 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
                 ความหมายของวชิาโบราณคด ี ความเกี่ยวพนัระหว่างโบราณคดแีละศิลปกรรม  ประวตัิของศิลปะไทย
และศลิปะของประเทศใกลเ้คยีง และการศกึษานอกสถานที ่
 
GE370 ท้องถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นค้าทางวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 (Local and Creative Cultural Products)  
             กระแสท้องถิ่นนิยมในสงัคมไทย  ความสมัพนัธ์ระหว่างท้องถิ่นกบัเศรษฐกจิชุมชน และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  แนวคดิเรื่องสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์และวฒันธรรมของชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสนิค้าทางวฒันธรรม  
กระบวนการสรา้งและผลติสนิคา้ทางวฒันธรรม  กรณีศกึษาโดยเกบ็ขอ้มลูในทอ้งถิน่บา้นเกดิเพื่อแสวงหาสนิคา้จาก
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สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรม์าต่อยอดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นสนิคา้ทางวฒันธรรมอย่างเป็นรปูธรรม 
 
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
            ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพธิใีนประเทศไทย  พฒันาการของราชประเพณีและ
พระราชพธิใีนประวตัศิาสตรไ์ทย  ราชประเพณแีละพระราชพธิสี าคญัในราชส านักไทย 
 
GE372 ประเพณีประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 
 (Invented Tradition)  
              ความหมาย ความส าคญัของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการวเิคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วกิฤตสงัคมกบับทบาทหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของ
ประเพณีประดษิฐ์ที่มต่ีอการสรา้งวาทกรรมตามความคดิของคนในสงัคมปัจจุบนั  กรณีศกึษาประเพณีประดษิฐใ์น
สงัคมไทย และวเิคราะหป์ระเพณีประดษิฐท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Tradition and Festival in Thailand)  
              ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวถิชีวีติ  คตคิวาม
เชื่อ  ค่านิยมและภมูปัิญญาไทย ประเพณแีละเทศกาลประจ าปีในสงัคมไทย 
 
GE374 ประวติัศาสตรข์องภาพถ่าย 3(3-0-6) 
 (History of Photography)  
              ประวตัิศาสตร ์ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและคุณค่าของภาพถ่ายในสงัคม ความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มคีุณค่าทัง้ทางจติใจและทางประวตัศิาสตร ์การสรา้งสรรค์
ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทัง้ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค ์ 
ความสามารถและทกัษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อ
สงัคม 
 
GE375 ประวติัศาสตรแ์อนิเมชัน่ 3(3-0-6) 
 (Animation  History)  
             ประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชัน่ตัง้แต่ล าดบัเวลา วธิกีาร 
และสื่อกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทศันคตแิละอทิธพิลของเชื้อชาต ิเพศ เทคโนโลย ีอตัลกัษณ์              
ดา้นวฒันธรรม และความขดัแยง้ระหว่างศลิปะกบัอุตสาหกรรม 
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GE376 ความเช่ือในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Faiths in Thai Society)  
             ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชศ้กึษาความเชื่อ  ความสมัพนัธ์
ระหว่างความเชื่อกบัสงัคมไทยในท้องถิน่ต่าง ๆ   การเก็บขอ้มูลความเชื่อภาคสนาม  วเิคราะห์ขอ้มูลความเชื่อ  
ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยกุตใ์ชค้วามเชื่อเพื่อจดุประสงคต่์าง ๆ ในสงัคมไทยรว่มสมยั 
 
GE377 โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
 (Astrology and Forecasting)  
                 แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ                 
คติ ความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้
ตรรกะทางภาษาและการตคีวามทางโหราศาสตร ์ การประดษิฐป์ระเพณีและการสรา้งอตัลกัษณ์ของนักพยากรณ์  
กรณศีกึษาโหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 
 (World Religions)  
               ความรูเ้กี่ยวกบัศาสนาส าคญัของโลก ได้แก่ ศาสนาครสิต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮนิด ู
ปรชัญาและวตัรปฏบิตัิของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สงัคมยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบนั   ศาสนาใน
ท่ามกลางวกิฤตของสงัคมโลก  การวเิคราะหก์ารน าศาสนามาใชแ้ก้ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมไทย 
 
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 
 (Go)  
               การพฒันาแนวคดิและเทคนิคขัน้พืน้ฐานส าหรบัเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  ความหมาย
ของพืน้ที ่ลกัษณะหมากและทศิทางหมากเป็นตาย  การจบ-เมด็ 9 เกม วธิกีารเล่นหมากต่อ สตูรมมุและหมากเดด็ 
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 
 
GE380 หมากรกุไทยและสากล 3(2-2-5) 
 (Thai and International Chess)  
               ประวตัิและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตวัหมากรุกไทยและตวัหมากรุก
สากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศกัดิแ์ละกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  
ตลอดจนการฝึกปฏบิตักิารเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ 
ของกฬีาหมากรกุไทยและหมากรกุสากลได ้
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                      (5)  กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
                     ก. กลุ่มคณุภาพชีวิต  

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) 
 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
               ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ             
โดยเริม่จากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรพัยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศ            
ตามความต้องการ  การประเมนิค่าสารสนเทศ  การจดัการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมจีรยิธรรมและ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Discovery of Learning Society)  
             ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและ                  
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั  พลงัแห่งการเรยีนรู ้ แนวคดิขององค์กรแห่งการเรยีนรู ้ สงัคมและเครอืข่ายการ
เรยีนรู ้  พลวตัของกระบวนการเรยีนรู ้ สงัคมการเรยีนรูใ้นเครอืข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรพัยากรการเรยีนรู ้ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ การสรา้งพลงัอ านาจและความต่อเนื่องเพื่อให้เกดิการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติอยา่งเป็นระบบ  และเกดิสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีพ่งึประสงคไ์ดต่้อไป 
 
GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6) 
 (Media Literacy Skill)  
             ความหมายของการรูเ้ท่าทนัสื่อ  อทิธพิลของสื่อทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค  หลกัการและแนวคดิส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ ร ายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร ์และสื่ออนิเทอรเ์น็ต  โดยเน้นท าความเขา้ใจเกี่ยวกบับรบิทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมสื่อ 
เทคโนโลยสีื่อ จติวทิยาการสรา้งสาร  และรปูแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวเิคราะหข์่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และ
กฎหมายเพื่อการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
 
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 (Generation Z and Quality of Life)  
            แนวคิดและการวิจยัเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชัน่ซี   ทัง้ด้านร่างกาย 
สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของเจนเนอเรชัน่ซ ี การปรบัตวัและ
การพฒันาชวีติอยา่งมคีุณค่าและมเีป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ซยีคุปัจจบุนั 
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GE405 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
 (Development Psychology)  
                  ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธพลต่อการเจริญ เติบโต                 
และพฒันาการของบุคคล  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการทางรา่งกาย  อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญาในแต่ละช่วงวยั 
 
GE406 จิตวิทยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 
 (Psychology and Self-Management)  
                หลกัการและการประยุกต์แนวคดิทางจติวทิยาเพื่อท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฤตกิรรมทางสงัคมของบุคคลเกี่ยวกบัการรบัรู ้ การเรยีนรู ้แรงจงูใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลกิภาพ  กรอบ
ความคดิแบบเตบิโต (Growth Mindset) และการปรบัตวัเพื่อการรูจ้กัตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่นและปรบัตวัได ้มคีุณธรรม
และจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ 
 
GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 (Psychology for Teamwork)  
              ทฤษฎีและแนวคดิทางจติวทิยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทมี  ทัง้ในบทบาทของผู้น าในการ
สรา้งทมีงาน  มนุษยสมัพนัธใ์นการท างาน  ความร่วมมอืจดัการกบัปัญหา  การสื่อสารเพื่อเขา้ใจผูอ้ื่ น  ตลอดจน
การบรหิารความขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรคเ์พิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
 
GE408 การพฒันาบคุลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6) 
 (Personality Development for Leader)  
             ทฤษฎ ีหลกัปฏบิตั ิและทกัษะในการพฒันาบุคลกิภาพความเป็นผู้น า การเพิม่ศกัยภาพในการพฒันา
ความเป็นผูน้ าของตนทัง้ดา้นสตปัิญญา บุคลกิภาพ อารมณ์ และพฤตกิรรมสงัคม 
 
GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6) 
 (Fashion)  
                ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชัน่  ทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  
รปูแบบของแฟชัน่ออกเป็นงานแสดงแฟชัน่  ประโยชน์ของแฟชัน่ต่อสงัคม 
 
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 
 (Cooking)  
               ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัอาหารทัง้ของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  ฝึกปรุงอาหารและ       
ท าขนมอยา่งงา่ย 
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GE411 การดแูลสขุภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Health and Beauty Care)  
             หลกัการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถงึ
สมาธแิละจติแจม่ใส ตลอดจนผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 
 
                 ข.  กลุ่มสงัคมยัง่ยืน  

GE451 ศาสตรข์องพระราชา 3(3-0-6) 
 (Knowledge of the King)  
            การพฒันาสงัคมไทยตัง้แต่อดตีถึงปัจจุบนั  เน้นสงัคมสมยัใหม่  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม แนวคดิ 
ความหมาย และการประยุกต์ภูมปัิญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในระดบัครอบครวั  ชุมชน และสงัคม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตัน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติโลก           
ในยคุปัจจบุนั และการด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลยัของเรา 3(3-0-6) 
 (TCC and Our UTCC)  
             ประวตัิความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครอืข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสงัคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อ
หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
GE453 สงัคมศึกษาเพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน 3(3-0-6) 
 (Social Studies for Sustainable Society)  
            หลกัการ แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคญัของสงัคมไทยและสงัคมโลก  
ระบบครอบครวั ระบบเศรษฐกจิ  ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบการศกึษา ระบบสุขภาพ การวเิคราะห์เหตุ
ปัจจยัและผลกระทบ รวมถึงการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางการปรบัปรุงเพื่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผูอ้ื่น และสงัคมทีย่ ัง่ยนื 
 
GE454 กฎหมายส าหรบัชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life)  
            ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวฒันาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมาย              
ที่ส าคญั  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจดัท ากฎหมายและกระบวนการนิ ติบญัญัต ิ          
การบงัคบัใช้กฎหมายการตคีวาม   การอุดช่องว่าง  การยกเลกิกฎหมายและกฎหมายทีส่ าคญัในชวีติประจ าวนั  
บุคคล นิตบิุคคล นิตกิรรม บุคคลสทิธทิรพัยสทิธ ิและกฎหมายอาญา 
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GE455 ทรพัยสิ์นทางปัญญา 3(3-0-6) 
 (Intellectual Property)  
            กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการค้า               
การคุ้มครองผลงานที่เกดิจากทรพัยส์นิทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สทิธ ิการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญา 
การเอาผดิกบัผูล้ะเมดิ รวมถงึคดทีีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
GE456 การท่องเท่ียวในเชิงภมิูศาสตรแ์ละวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 (Geography and Cultural Tourism)  
               ลกัษณะ และความส าคญัของภูมศิาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 
เอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะทางภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  การวางแผนกจิกรรมการท่องเที่ยวใหส้อดคลอ้งกบั
ลักษณะภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ               
การท่องเทีย่ว 
 
GE457 ภมิู-ประวติัศาสตรก์ารท่องเท่ียวไทย 3(3-0-6) 
 (Geography and History for Thai Tourism)  
            ลกัษณะทางกายภาพและประวตัศิาสตรข์องแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  รวมถงึสงัคม  วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปกรรม ปัญหาและผลกระทบทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วไทย 
 
GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6) 
 (Concept of Death)  
             ปรชัญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคดิเกี่ยวกบัความตายของนักปรชัญาส าคญัของโลก  
วเิคราะห์โลกทศัน์เกี่ยวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่องเล่าวรรณคดี เพื่อให้เขา้ใจถงึระบบความคดิเกี่ยวกบั
ความตายของคนไทย  ภาวะคนใกลต้าย  การเตรยีมตวัตายอยา่งมสีต ิ แนวคดิเรือ่งชวีติหลงัความตาย 
 
GE459 พทุธธรรมกบัการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
            หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั  ทัง้ในชวีติส่วนตวั การท างาน และ
การอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  โดยใชก้รณศีกึษาเหตุการณ์ในชวีติจรงิทีเ่ผยแพรใ่นสื่อต่าง ๆ  
 
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 
 (Ecological Consciousness)  
            มโนทศัน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ   
ก าเนิดและพฒันาการของแนวคดิเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในสงัคม  แนวทางการสรา้งนิเวศ
ส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สัน้ การผลิตโปสเตอร์เพื่อ
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ประชาสมัพนัธก์ารด าเนินโครงการเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  การแสดงละครเวท ี
 
GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Environment)  
              ปรากฏการณ์  ประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อม  อนัเนื่องมาจากระบบวฒันธรรม  ระบบการเมอืง  ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสรา้งทางภูมศิาสตรแ์ละการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพนัธุ์  นโยบายและข้อตกลง
ความร่วมมอืที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมอืด้าน
สิง่แวดลอ้มของอาเซยีน และแนวทางการจดัการสิง่แวดลอ้มในอาเซยีนอย่างยัง่ยนื 
 
         2)     หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน  93  หน่วยกติ  ประกอบดว้ย 
                     ก. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  24 หน่วยกิต 
 
HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ          3 (2-2-5)   
  (Information Literacy Skills) 
  ทกัษะการเรยีนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพัฒนาความรู้และทกัษะสารสนเทศ   ประกอบด้วย   
การวเิคราะหค์วามต้องการสารสนเทศ  การเลอืกแหล่งและทรพัยากรสารสนเทศ  การสบืคน้สารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอื  การวเิคราะห์  สงัเคราะห์และประเมนิสารสนเทศ  การเรยีบเรยีงและ
น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบต่าง ๆ   
 
HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ        3 (3-0-6)  
  (Critical Thinking) 
    การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่ อจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ วิธีการค้นหาความจริง                               
ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลงัชุดของการอ้างเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผล               
เชงิตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการเขยีน รวมทัง้แนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานทีเ่ป็นตน้ฉบบัของตนเอง 
 
HO151 ความรู้เบือ้งต้นสหวิทยาการทางสงัคมศาสตร ์     3 (3-0-6)  
  (Introduction to Interdisciplinary Studies in Social Sciences) 
    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์                       
การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์เพื่อศึกษาและเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนได้วิเคราะห์และศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ                     
ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมสมยัใหม ่ทัง้ในบรบิทสงัคมโดยทัว่ไปและธุรกจิ 
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HO203 วาทศิลป์                3 (2-2-5) 
  (Speech Communication) 
       ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นและการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดที่ด ี
ความส าคัญของการพูดในสังคม  การเลือกหัวข้อเรื่องที่พูด  การพิจารณาผู้ฟัง การปรบัปรุงและสร้าง
บุคลกิภาพทีด่ใีนการพดู และฝึกปฏบิตั ิ
 
HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา          3 (2-2-5)  
  (Group Dynamics) 
            ทฤษฎแีละเทคนิคต่าง ๆ ทีช่่วยใหแ้ก้ปัญหาในการท างานและการสื่อสารในหน่วยงาน การฝึกจดัการ
ด าเนินการและเขา้ร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสรา้งนโยบายและจดักลุ่มการเรยีนรูใ้นรูปของคณะกรรมการ   
การประชุมและการสมัภาษณ์ การศกึษาภาวะผูน้ าในรปูแบบต่าง ๆ 
 
HO351 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยัสหวิทยาการทางสงัคมศาสตร ์                    3 (2-2-5) 
            (Academic and Research Project Writing in Interdisciplinary Studies 
               of Social Sciences) 
        หลกัการเขยีนโครงการ  โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ ทางสงัคมศาสตร์ เช่น โครงการน าเสนอ
กจิกรรม โครงการทางวชิาการ และโครงการวจิยั โดยใชภ้าษาและรปูแบบทีช่ดัเจนและเหมาะสม 
 
HO451  จริยธรรมธรุกิจและความรบัผิดชอบต่อสงัคม        3 (3-0-6)  
               (Business Ethics and Social Responsibility) 
             จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและวิสาหกิจเพื่อสังคม การศึกษากรณีศึกษาด้านจรยิธรรมธุรกิจ                   
ความรบัผดิชอบของธุรกจิทีพ่งึมต่ีอสงัคม สิง่แวดลอ้ม ลกูคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 
 
HO452  ระเบียบวิธีวิจยัและประสบการณ์ภาคสนามสหวิทยาการทางสงัคมศาสตร ์              3 (3-0-6) 
            (Research Methodology and Field Work in Interdisciplinary Studies 
                of Social Sciences) 
  ความหมาย ความส าคัญ  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการทางสังคมศาสต ร ์                       
การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์เพื่อศึกษาและเข้าใจ                          
ในปรากฏการณ์ทางสงัคมศาสตร์ การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนได้วิเคราะห์และศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ                    
ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมสมยัใหม่พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะ ทัง้ในบรบิทสงัคมโดยทัว่ไปและธุรกจิ 
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                 ข. กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  63  หน่วยกิต 
                              -  วิชาเอกบงัคบั   จ านวน  30 หน่วยกิต 
 
 กลุ่มนิเทศศาสตรแ์ละการสือ่สาร 
HI101 หลกันิเทศศาสตร ์                    3 (3-0-6)  
  (Principles of Communication) 
              เทียบเท่า  CA106  หลกันิเทศศาสตร ์ 
               ความหมาย ความส าคัญ ประเภท องค์ประกอบ และกระบวนการสื่อสาร หลักการสื่อสาร      
ปัจจยัและอุปสรรคของการสื่อสาร แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับการสื่อสารในระดบัต่าง ๆ การสื่อสารภายในบุคคล 
การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารมวลชน และบทบาทของการสื่อสารในการพฒันาสงัคม 
 
HI102 ส่ือมวลชนและส่ือใหม่                                                                        3 (3-0-6)  
  (Mass Communication and New Media) 
               ศึกษาก่อน HI101 หลกันิเทศศาสตร ์  
            เทียบเท่า  CA113 ส่ือมวลชนและส่ือใหม่   
           แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนและสื่อใหม่ วิวฒันาการ องค์กรสื่อสารมวลชนทัง้ในและต่างประเทศ 
หลกัการสรา้งสรรค์เนื้อหาและคุณสมบตัขิองผู้สรา้งสรรค์เนื้อหาในยุคดจิทิลั  การวเิคราะหผ์ู้รบัสารสื่อมวลชน     
และสื่อใหม่ อิทธิพลของการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ต่อสังคม บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
สื่อมวลชนและผูส้รา้งสรรคเ์นื้อหาผ่านสื่อใหม ่  
 
กลุ่มภาษาและวฒันธรรม   
HI201  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม                  3 (3-0-6)  
  (Intercultural Communication) 
            ปรชัญา และแนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรม  โลกาภวิตัน์  มติทิางวฒันธรรม และความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มวฒันธรรมในสงัคมโลก  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลกัษณ์  บทบาท
และความส าคัญของการสื่อสารข้ามวฒันธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรบัตัวเพื่อกลมกลืน                   
กบัวฒันธรรม  แนวทางการสื่อสารขา้มวฒันธรรมเพื่อลดความขดัแยง้และสรา้งการยอมรบัทัง้ในระดบับุคคล
และระดบัองคก์ร 
 
HI301  ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน                 3 (2-2-5)  
  (Speaking and Presentation Skills) 
            แนวคดิ หลกัการพูดและการน าเสนองาน การวางแผนการพูดและการใชส้ื่อเพื่อประกอบการพูดและ
น าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยสีื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและ
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น าเสนองานในลกัษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงานการเสนองานเพื่อการแข่งขนัทางธุรกจิ 
การแถลงขา่ว และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มธรุกิจและบริการ 
HI202  ธรุกิจออนไลน์                       3 (3-0-6)  
  (Online Business)     
            ภาพรวมของการท าธุรกจิออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกจิออนไลน์  รวมถงึองค์ประกอบที่ส าคญั  
ในระบบนิ เวศของธุ รกิจออนไลน์   ครอบคลุมโลจิสติกส์   ซัพพลายเชน และระบบการช าระเงิน                              
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดส าหรบัธุรกิจออนไลน์ และการเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการเพื่อให้เข้ าใจ                   
การท างานของระบบส าหรบัท าธุรกจิออนไลน์ทีใ่ชอ้ยูใ่นโลกปัจจบุนั  เขา้ใจมมุมองของทัง้ผูซ้ือ้ ผูข้าย และไดฝึ้ก
ใชร้ะบบปฏบิตักิารเพื่อทดลองซือ้ขายจรงิ  
 
HI203 กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์                  3 (3-0-6)  
  (E-Commerce Law)   
            กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ สญัญาซื้อขายสนิค้าและกฎหมายการโอนเงนิและการ
ช าระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
 
กลุ่มนวตักรรม 
HI302 การคิดเชิงออกแบบ                     3 (3-0-6)  
  (Design Thinking)     
            หลกัการของกระบวนการคดิเชงิออกแบบ  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ การทดสอบและพฒันา
ทางออกของปัญหาแบบวนซ ้าอย่างมรีะบบ เพื่อสรา้งสรรค์แนวทางหรอืนวตักรรมที่ตอบโจทยค์วามต้องการ
ของสงัคมหรอืผูท้ีม่ปัีญหา คุณค่าของกระบวนการคดิเชงิออกแบบทีส่รา้งความแตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะ
ในการสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหม ่โดยการรวบรวมมมุมองทางทฤษฎแีละการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
 
HI303 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่                 3 (3-0-6)  
  (Modern Innovation Technology)    
            ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่มผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลติภณัฑ์การเกษตร การแพทย์  
การสื่อสาร เทคโนโลยชีีวภาพ อุปกรณ์หรอืระบบกักเก็บพลงังาน เทคโนโลยกีารพิมพ์สามมติิ เทคโนโลยวีสัดุฉลาด 
เทคโนโลยพีลงังานทดแทน รวมทัง้วทิยาการเทคโนโลยทีี่เกดิขึน้ใหม่ทีม่ต่ีอการเปลี่ยนรปูแบบการด าเนินชวีติ 
การประกอบธุรกจิ และเศรษฐกจิโลก 
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กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
HO401 สหกิจศึกษา                                                                                                              6 (0-40-20) 
  (Cooperative  Education) 
        การปฏิบตัิงานจรงิในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ ตามสาขาวชิาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศกึษา ในฐานะพนักงานชัว่คราว นักศกึษาจะต้องเข้ารบัการเตรยีมความพรอ้มทัง้ทางด้านวชิาการ และ   
การปฏบิตัิตนในสงัคม การท างาน รวมทัง้ด าเนินการตามขัน้ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลยัก าหนด   
การปฏบิตัิงานและการประเมนิผลอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารยท์ี่ปรกึษาของสาขาวชิา และพนักงาน                   
ทีป่รกึษาทีส่ถานประกอบการมอบหมาย 
 
     3.2 ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์ 
   3.2.1   อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก
สถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

รอง
ศาสตราจารย ์
(จติวทิยา) 

นางสาวอุสา 
สุทธสิาคร 

ปร.ด. 
ค.ม. 
ศศ.บ. 

สหวทิยาการ 
จติวทิยาการศกึษา 
จติวทิยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 2552 
2532 
2524 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(นิเทศศาสตร)์ 

นายพชิยั 
นิมมานสกุล 
 

นศ.ม. 
 

B.A. 
นศ.บ. 

นิเทศศาสตร์
พฒันาการ 
Radio Broadcasting 
การประชาสมัพนัธ ์
 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
Friends University, USA 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

2539 
 

2531 
2528 

อาจารย ์
 

นายปานชยั 
พนูวตัถุ 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาศาสตร ์
การสอนภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2526 
2524 

อาจารย ์ นางสาว                
ปาจรยี ์
หวงัรุง่กจิ 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

 จิตวิทยาพัฒนาการ 
จติวทิยาการปรษึาและ
แน ะแน วก ารศึกษ า
นอกโรงเรยีน 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2554 
2550 

 

 

 

 

 

 



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  57 

 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก
สถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

อาจารย ์ นางสาว 
พชิญพ์ธ ู
ไวยโชต ิ
 

Ph.D. 
 
 

M.S. 
 

B.S. 

Mass Communication 
 
 
 Journalism 
 
Public Relations 

University of North 
Carolina at Chapel Hill, 
USA 
West Virginia University, 
USA 
 Indiana State University, 
USA 

2556 
 
 

2550 
 

2546 
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3.2.2 ผลงานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

 ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกลุ ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจยัหรอืการแต่งต ารา) ประสบการณ์
และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
 (คาบ/สปัดาห)์ 

ท่ีมีอยู่
แล้ว 

ท่ีมีใน
หลกัสูตรท่ี
จะเปิดใหม ่

รอง
ศาสตราจารย ์
(จติวทิยา) 

นางสาวอุสา 
สุทธสิาคร 
  

-อุสา สุทธสิาคร สริริตัน์ จรรยารตัน์ ปาจรยี ์หวงัรุง่กจิ และปานชยั พูนวตัถุ. 2561. รายงาน
การวิจยั : กระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ของชุมชนกองทุนแม่และแผน่ดิน
ในเขตกรงุเทพมหานคร. กรงุเทพ ฯ : ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
กรงุเทพมหานคร.  
-อุสา สุทธสิาคร. 2559. จิตวิทยาวยัรุ่น.  กรงุเทพ ฯ : มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
-อุสา สุทธสิาคร. 2558. “พฤตกิรรมเอือ้เฟ้ือ ความเชื่อทางศาสนาและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
แรงจงูใจในการบรจิาคโลหติของผูบ้รจิาคโลหติในกรงุเทพมหานคร.” วารสารวิจยัทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที ่9  ฉบบัที ่2. 
-สทิธพิงศ ์วฒันานนทส์กุล และ อุสา สุทธสิาคร. 2558. “การพฒันาตวับ่งชีคุ้ณลกัษณะผูน้ า
ตามแนวคดิคตริวมหมูข่องผูน้ าชุมชนทีป่ฏบิตังิานในเครอืขา่ยภาคประชาชนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร.”  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและ
พฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ , ปีที ่14 ฉบบัที ่7.  

 6 6 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(นิเทศศาสตร)์ 

นายพชิยั 
นิมมานสกุล 
 

พชิยั นิรมานสกุล. 2557.  “การยอมรบัคุณค่าแบรนดเ์มอืงพทัยาของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต”ิ,  
Journal of Business, Economics and Communications, 9 (1), 140-150.  Retrieved 
from https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54969 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจยัหรอืการแต่งต ารา) ประสบการณ์
และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สปัดาห)์ 

ท่ีมีอยู่
แล้ว 

ท่ีมีใน
หลกัสูตรท่ี
จะเปิดใหม ่

อาจารย ์
 

นายปานชยั 
พนูวตัถุ 
 

-อุสา สุทธสิาคร สริริตัน์ จรรยารตัน์ ปาจรยี ์หวงัรุง่กจิ และปานชยั พูนวตัถุ. 2561. รายงาน
การวิจยั : กระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ของชุมชนกองทุนแม่และแผน่ดิน
ในเขตกรงุเทพมหานคร. กรงุเทพ ฯ : ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
กรงุเทพมหานคร. 

 6 6 

อาจารย ์ นางสาว                
ปาจรยี ์
หวงัรุง่กจิ 

-อุสา สุทธสิาคร สริริตัน์ จรรยารตัน์ ปาจรยี ์หวงัรุง่กจิ และปานชยั พูนวตัถุ. 2561. รายงาน
การวิจยั : กระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ของชุมชนกองทุนแม่และแผน่ดิน
ในเขตกรงุเทพมหานคร. กรงุเทพ ฯ : ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ
กรงุเทพมหานคร. 

 6 6 

อาจารย ์ นางสาว 
พชิญพ์ธ ู
ไวยโชต ิ
 

-พชิญพ์ธ ูไวยโชต.ิ 2561. การใชผู้ม้อีทิธพิลทางความคดิในการสื่อสารการตลาด.                 
งานสมัมนาทางวิชาการและการประชุมระดบัชาติ ด้านการส่ือสาร ครัง้ท่ี 2.  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 16 พฤษภาคม . (Proceeding) 
-เอกพร บุญลาภ และพชิญ์พธ ูไวยโชต.ิ 2561. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพศหญงิ Generation X 
และ Y ในการรบัชมการรวีวิสนิคา้ผ่าน Micro Influenceral ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ.  งาน
สมัมนาทางวิชาการและการประชุมระดบัชาติ ด้านการส่ือสาร ครัง้ท่ี 2.  มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย, 16 พฤษภาคม . (Proceeding) 

 6 6 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-สกลุ ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) ประสบการณ์
และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สปัดาห)์ 

ท่ีมีอยู่
แล้ว 

ท่ีมีใน
หลกัสูตรท่ี
จะเปิดใหม ่

  -หทยัชนก ประเสรฐิวภิากจิ และพชิญพ์ธ ูไวยโชต.ิ 2560. อุปสรรคการรบัรูก้ารประชา – 
สมัพนัธบ์รกิารการแพทยฉุ์กเฉิน และความไวว้างใจในการเลอืกใชบ้รกิารการแพทยฉุ์กเฉิน.
งานสมัมนาทางวิชาการและการประชุมระดบัชาติ Communication 4.0 : นวตักรรม 
สร้างสรรค ์ความยัง่ยืน ? มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 31 พฤษภาคม . (Proceeding) 
-Waiyachote, P. 2015. Career Responsibilities and Skill Requirement for Entry-level 
Public Relations Positions :  a Content Analysis of Job Advertisements.  Open 
Division, BBU & AMSAR International Conference, BBU, Chonburi, June 13.  
-Waiyachote, P. 2 0 1 4.  A Content Analysis Interaction between Global Brands and       
Their Publics on Global and Thai Facebook Brand Pages. In L. Cui & M. H. Prosser 
(Eds.). Social Media in Asia (pp. 5 4 1 -5 6 2 )  Oswego, OR; Dignity Press; World 
Dignity University Press. 
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาสหวิทยาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่นักศกึษา โดยเป็นการฝึกปฏบิตังิาน หรอื สหกจิศกึษา ในสถานประกอบการหรอืหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่นกัศกึษาสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนาม มดีงันี้ 
    4.1.1  ประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความช านาญในวชิาชีพ สามารถคิด 
วเิคราะห ์ เพื่อเพิม่ทกัษะและประสทิธภิาพในการท างาน 
    4.1.2  ปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ เพิม่ภาวะผูน้ าในการท างาน รูจ้กัการคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์และเขา้ใจจรรยาบรรณทางวชิาชพี 
    4.1.3  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการ
ท างานและเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรในงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
    4.1.4  รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหา และหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนักบัผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ได้ 
    4.1.5  สื่อสารกับผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
เหมาะสมกบัการท างาน 
  4.2    ช่วงเวลา 
    ชัน้ปีที ่4 ภาคปลาย  
  4.3    การจดัเวลาและตารางสอน 
    จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศกึษาปกต ิ 
 
 5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
  5.1    ค าอธิบายโดยรวม 
      จดัท าโครงงาน/งานวจิยัที่เกี่ยวกบัสถานประกอบการที่นักศกึษาไปปฏบิตังิาน โดยต้องเสนอ
โครงการการศกึษาคน้ควา้ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั การวเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลู การน าเสนอผลโครงงาน
หรอืผลงานวจิยัในรปูแบบรายงาน/รายงานในชัน้เรยีน หลงัเสรจ็สิน้การปฏบิตังิานภายในเวลาทีก่ าหนด 
  5.2     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายในการท าโครงงาน มีทักษะ                  
ในการศกึษาคน้ควา้ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การสื่อสาร การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ตลอดจนการน าเสนอผลงาน
และการเลอืกใชร้ปูแบบการน าเสนอทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
                     มพีฒันาการดา้นทศันคตใินการท างาน คุณธรรม จรยิธรรม และ บุคลกิภาพ                     
  5.3     ช่วงเวลา 
      ภาคปลาย ปีที ่4 
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   5.4     จ านวนหน่วยกิต  
     6 หน่วยกติ 
  5.5      การเตรียมการ 
       มกีระบวนการเตรยีมการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น การเลือก                       
หวัขอ้เรือ่ง การแนะน าแหล่งขอ้มลู การจดัตารางเวลาใหเ้ขา้พบ/ใหค้ าปรกึษา  
  5.6     กระบวนการประเมินผล 
      5.6.1  มีการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงาน/การวิจยัของนักศึกษา โดยอาจารย ์                       
ที่ปรกึษา  เช่น  การประเมนิห้วข้อและขอบเขตของงานวจิัยภายในเวลา 1 เดือน นับจากเริม่ไปปฏิบตัิงาน  
ประเมนิความกา้วหน้าของโครงงานเป็นระยะ ๆ  ระหว่างทีอ่าจารยไ์ปนิเทศงานนกัศกึษา ณ สถานประกอบการ 
2 ครัง้ รวมทัง้ในช่วงทีน่กัศกึษาขอเขา้รบัค าปรกึษา  
     5.6.2  มกีารประเมนิผลโครงงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงาน โดยนักศึกษาจะต้องจดัท าเป็น
รายงานโครงงาน/การวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ส่งใหพ้นกังานทีป่รกึษาประเมนิรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
     5.6.3  หลงัเสรจ็สิ้นการประเมนิ  นักศกึษาต้องน าเสนอผลงานต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาและ/หรอื
คณะกรรมการบรหิารสาขาวชิา 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดา้นบุคลกิภาพ  มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

น าเสนอ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและ                  
ในกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ 

ดา้นภาวะผูน้ าและความรบัผดิชอบ 
 

ก าหนดใหม้รีายวชิาทีน่กัศกึษาตอ้งท างานเป็นกลุ่ม มกีารแบ่งงาน
ใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการท างานและน าเสนอรายงาน                  
เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศกึษาไดส้รา้งภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชกิ
กลุ่มทีด่ ี
มกีารมอบหมายใหน้กัศกึษาไดห้มุนเวยีนกนัในการด าเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ เพื่อฝึกใหม้คีวามรบัผดิชอบ 
มคีวามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรูจ้กัการใหอ้ภยั 

ดา้นการมวีนิยัในตนเองและการ
เคารพต่อกฎระเบยีบ 

มกีตกิาทีจ่ะสรา้งวนิัยในตนเอง เช่นการเขา้เรยีนตรงเวลา  การเขา้
ชัน้สม ่าเสมอ ดแูลการแต่งกายของนักศกึษาใหถู้กตอ้งตามระเบยีบ
ของมหาวทิยาลยั  

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  มกีารใหค้วามรูถ้งึผลกระทบต่อสงัคมและจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้ง 
และมคีวามภาคภูมใิจในอาชพีของตนเอง 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1   คณุธรรม จริยธรรม 
    2.1.1   ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        (1) ตรงต่อเวลา มวีนิยัในการท างาน  
                                (2) มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
                                (3) มคีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
                                (4) มจีรรยาบรรณและทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี และแสดงออกซึง่คุณธรรมและจรยิธรรม                
                                     ในการปฏบิตังิานและการปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นอยา่งสม ่าเสมอ 
        (5)  เคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร   
    2.1.2   กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        (1)  สอนคุณธรรม จรยิธรรมสอดแทรกในชัน้เรยีน เน้นในเรือ่งความซื่อสตัย ์ 
                                      ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 
          (2)  สอนโดยเน้นใหเ้คารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร  
        (3)  สอนโดยใชก้รณศีกึษาและอภปิรายรว่มกนั 
        (4)  ยกยอ่งนกัศกึษาทีม่กีารแสดงออกอนัเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
                                (5)  ก าหนดใหม้วีชิาดา้นจรรยาบรรณ   
    2.1.3   วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
        (1)  สงัเกตการแสดงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน และกบัผูส้อนทุกคน 
                                (2)  สงัเกตจากการท างานเป็นกลุ่มระหว่างผูเ้รยีนรว่มกนั 
        (3)  ประเมนิจากการไมก่ระท าทุจรติในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายและ 
                                      การสอบของนกัศกึษา 
        (4)  การประเมนิจากการสอบวชิาจรรยาบรรณ และการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
                                      โดยองคก์รทีน่กัศกึษาเขา้รบัการฝึก ฯ 
  2.2   ความรู้ 
    2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1)  มคีวามรูใ้นศาสตรห์ลกัทัง้ภาคทฤษฎแีละ/หรอืภาคปฏบิตัอิยา่งกวา้งขวาง 
                                      และทนัต่อเหตุการณ์       
         (2)  มคีวามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณาการความรูใ้นศาสตรต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
         (3)  มกีระบวนการแสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองและต่อยอดองคค์วามรู ้
                                      ในงานอาชพีไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
    2.2.2   กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1)  ใชก้ารเรยีนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
                                      โดยมทีัง้การถาม-ตอบ และการอภปิรายเป็นกลุ่ม 
        (2)  มอบหวัขอ้เรือ่งใหค้น้ควา้และท ารายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม 
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        (3)  การศกึษานอกสถานทีแ่ละท ารายงานเปรยีบเทยีบความรูจ้ากหอ้งเรยีน 
                                      กบัการศกึษาดงูานและ/หรอืการท างานจรงิภาคปฏบิตั ิ
        (4)  เชญิผูเ้ชีย่วชาญมาเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษเฉพาะเรือ่ง    
        (5)  การสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดฝึ้กปฏบิตังิานในสถานประกอบการสอน 
     2.2.3  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        (1)  ทดสอบทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยการสอบยอ่ย และใหค้ะแนน 
        (2)  ทดสอบโดยการสอบขอ้เขยีนกลางภาคและปลายภาค 
        (3)  ประเมนิผลจากการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้และรายงานผล 
        (4)  ประเมนิจากผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีจากสถานประกอบการ 
  2.3   ทกัษะทางปัญญา 
    2.3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
        (1)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและเป็นระบบ 
                                (2)  สามารถคดิวเิคราะหเ์พื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและเหมาะสม ทัง้เชงิ 
                                      กวา้งและเชงิลกึ 
        (3)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
                                      กบัวชิาชพีและการปฏบิตังิานจรงิตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        (4)  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันาทกัษะการท างานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งม ี
                                      ประสทิธภิาพ 
   2.3.2   กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
        (1)  การอภปิรายเป็นกลุ่ม 
                                (2)  กรณศีกึษาเกีย่วกบัการบรูณาการศาสตรต่์าง ๆ ในการท างาน 
        (3)  การท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหค้น้ควา้หรอืงานเกีย่วกบัการพฒันา 
        (4)  การบรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูป้ระกอบการทีม่คีวามส าเรจ็ในอาชพี 
        (5)  ก าหนดใหม้รีายวชิาทีต่อ้งใชท้กัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อแกไ้ขปัญหา 
    2.3.3   วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
        (1)  ประเมนิผลจากผลงานทีม่อบหมายใหท้ า 
        (2)  การสอบขอ้เขยีน 
        (3)  การเขยีนรายงาน 
  2.4   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
   2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
        (1)  สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามหน้าทีแ่ละบทบาทของตน 
                                          ในกลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้มสี่วนรว่มในการช่วยเหลอืผูร้ว่มงานและ 
                                      แกไ้ขปัญหากลุ่ม 
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        (2)  สามารถพฒันาตนเอง และพฒันาวชิาชพีไดอ้ยา่งต่อเนื่องและเหมาะสม 
         (3)  สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิาน 
                                      ไดอ้ยา่งเหมาะสม    
                      2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 
        (1)  จดัใหม้เีนื้อหาทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในรายวชิาชพี 
        (2)  มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ย และแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยหมนุเวยีนกนัในกลุ่ม 
        (3)  สอนโดยใชก้รณศีกึษา 
        (4)  จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีช่่วยใหน้กัศกึษามทีกัษะทางวชิาการและวชิาชพี 
         2.4.3   วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 
        (1)  ประเมนิจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้รยีนในกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
                                      ใหท้ างาน 
        (2)  ประเมนิตนเอง และประเมนิซึง่กนัและกนั  
        (3)  สงัเกตพฤตกิรรมในการเรยีน 
        (4)  ใชผ้ลการประเมนิจากการฝึกวชิาชพี 
  2.5   ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพดู การอ่าน           
                                      การเขยีน และการสรปุประเดน็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                                (2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมในการตดิต่อสื่อสาร รูจ้กัเลอืก           
                                      รปูแบบของการน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัเรือ่งและผูฟั้งทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ยา่งม ี
                                      ประสทิธภิาพ 
        (3)  สามารถใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละ/หรอืสถติใินการประมวล การแปล                                
                                      ความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู 
    2.5.2   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห ์            
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)   น าเสนอผลงานทีค่น้ควา้ดว้ยตนเองในหอ้งเรยีน 
        (2)  บรูณาการการใชค้อมพวิเตอร ์เครอืขา่ย และซอฟตแ์วรห์รอืสื่อต่างๆ 
                                       ในรายวชิาทีส่ามารถท าได ้
        (3)  ฝึกแกปั้ญหาหรอืโจทยท์ีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณติศาสตรห์รอืสถติ ิ
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    2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                      
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  ประเมนิผลโดยการสอบขอ้เขยีนและปากเปล่า 
        (2)  ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงาน 
        (3)  ประเมนิผลจากการมอบหมายใหท้ ารายงานโดยใชค้อมพวิเตอรใ์นการคน้ควา้ 
              (4)  ประเมนิผลจากการใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และสถติไิดอ้ยา่งเหมาะสม
        
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา       
      (Curriculum Mapping)  
  ผลการเรยีนรูใ้นตารางมคีวามหมายดงันี้ 
  3.1   คณุธรรม จริยธรรม 
     (1)  ตรงต่อเวลา มวีนิยัในการท างาน  
                       (2)  มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
                       (3)  มคีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองและหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
                       (4)  มจีรรยาบรรณและทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี และแสดงออกซึง่คุณธรรมและจรยิธรรม                
                            ในการปฏบิตังิานและการปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่นอยา่งสม ่าเสมอ 
      (5)  เคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัขององคก์ร  
  3.2   ความรู้ 
       (1)  มคีวามรูใ้นศาสตรห์ลกัทัง้ภาคทฤษฎแีละ/หรอืภาคปฏบิตัอิย่างกวา้งขวาง 
                            และทนัต่อเหตุการณ์        
       (2)  มคีวามรูท้ีเ่กดิจากการบรูณาการความรูใ้นศาสตรต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
       (3)  มกีระบวนการแสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองและต่อยอดองคค์วามรู้ 
                             ในงานอาชพีไดอ้ยา่งต่อเนื่อง   
               3.3   ทกัษะทางปัญญา 
       (1)  คดิอยา่งมวีจิารณญาณและเป็นระบบ 
                       (2)  สามารถคดิวเิคราะหเ์พื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและเหมาะสม ทัง้เชงิกวา้ง 
                             และเชงิลกึ 
       (3)  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
                             กบัวชิาชพีและการปฏบิตังิานจรงิตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
       (4)  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคเ์พื่อการพฒันาทกัษะการท างานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่าง 
                             มปีระสทิธภิาพ  
         3.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
       (1)  สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามหน้าทีแ่ละบทบาทของตน 
                             ในกลุ่มงานไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้มสี่วนรว่มในการช่วยเหลอืผูร้ว่มงานและ 
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                             แกไ้ขปัญหากลุ่ม 
      (2)  สามารถพฒันาตนเอง และพฒันาวชิาชพีไดอ้ยา่งต่อเนื่องและเหมาะสม  
      (3)  สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รทีไ่ปปฏบิตังิาน 
                            ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
   3.5  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1)  สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน        
                            และการสรปุประเดน็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
                        (2)  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศละนวตักรรมในการตดิต่อสื่อสาร รูจ้กัเลอืกรปูแบบ 
                             ของการน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัเรือ่งและผูฟั้งทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
      (3)  สามารถใชเ้ทคนิคพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละ/หรอืสถติใินการประมวล การแปล                                
                             ความหมาย และการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลกั  ความรบัผิดชอบรอง 
 

รายวิชา คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HO101 ทกัษะการรู้
สารสนเทศ 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  

HO118 การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   

HO151 ความรู้
เบือ้งตน้สห             
วทิยาการทาง
สงัคมศาสตร ์

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

HO203 วาทศลิป์ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

HO302 กระบวนการ
กลุ่มในการ
แกปั้ญหา   

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   
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รายวิชา คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
HO351 การเขยีน

โครงการ            
ทางวชิาการ
และวจิยัสห
วทิยาการทาง
สงัคมศาสตร ์

⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ 

HO451 จรยิธรรมธุรกจิ 
และความ
รบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

HO452 ระเบยีบวธิี
วจิยัและ
ประสบการณ์
ภาคสนามสห
วทิยาการทาง
สงัคมศาสตร ์
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

วิชาเอกบงัคบั                   

กลุ่มนิเทศศาสตรแ์ละ
การส่ือสาร 

                  

HI101 หลกันิเทศ
ศาสตร ์

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

HI102 สื่อมวลชนและ
สื่อใหม่ 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

กลุ่มภาษาและ
วฒันธรรม 

                  

HI201 การสื่อสาร
ระหวา่ง
วฒันธรรม 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

HI301 ทกัษะการพดู
และการ
น าเสนองาน 
 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  
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รายวิชา คณุธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะ
ความสมัพนัธ์

ระหว่าง
บุคคล และ

ความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HI202 ธรุกจิออนไลน์ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

HI203 กฎหมาย
พาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์

⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

กลุ่มนวตักรรม                   

HI302 การคดิเชงิ
ออกแบบ 
 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

HI303 นวตักรรมทาง
เทคโนโลยี
สมยัใหม่ 

⚫     ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

กลุ่มการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

                  

HI401 สหกจิศกึษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
  การวดัผลเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ยการศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญา
บณัฑติ พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ข) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา  
  2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
    2.1.1 การประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่ านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือ
คณะกรรมการทีส่าขาวชิาแต่งตัง้ 
    2.1.2 การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของสาขาวิชาหรือ
คณะกรรมการทีส่าขาวชิาแต่งตัง้ก่อนประกาศผลการสอบ 
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    2.1.3 พจิารณาจากรายงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานในวชิาประสบการณ์วชิาชพี และ
วชิาสหกจิศกึษา ซึง่ทางสถานประกอบการเป็นผูร้ายงาน 
  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
   2.2.1   ภาวะการได้งานท าของบณัฑิต ประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นที่ส าเรจ็การศึกษา ในเรื่อง
ระยะเวลาในการหางานท า ความเหน็ต่อความรู ้ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑติในการประกอบอาชพี 
   2.2.2   การตรวจสอบจากผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยการสมัภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถามเพื่อประเมนิ
ความพงึพอใจบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ  
 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
  3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รบัอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน ดงัต่อไปน้ี 
   3.1.1  การให้อนุปริญญา 
       นักศกึษาศกึษาไดห้น่วยกติครบถ้วนตามหลกัสูตรขัน้ปริญญา ได้แต้มเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 
2.00 แต่ไม่ต ่ากว่า 1.75 หรอืสอบได้หน่วยกติ ตามที่ก าหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิาของหลกัสูตร แต่ยงัไม่ถงึขัน้
ปรญิญา มสีทิธขิอรบัอนุปรญิญาได ้
   3.1.2  การอนุมติัปริญญา 
       3.1.2.1 นกัศกึษาทีจ่ะไดร้บัอนุมตัปิรญิญาจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
           (1) สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
การศกึษาทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ยการศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ 
พ.ศ. 2545   (ภาคผนวก ข) 
           (2) ไดแ้ตม้เฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 2.00 
           (3) มคีวามประพฤตดิ ี
           (4) ไมม่พีนัธะตดิคา้งหนี้สนิใดๆ กบัมหาวทิยาลยั 
           (5) เขา้รว่มกจิกรรมบณัฑติอุดมคตไิทยรวม 60 ชัว่โมงตามทีม่หาวทิยาลยั
ก าหนด (ภาคผนวก ข) 
           (6)  สอบผ่านข้อสอบวดัมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นบรหิารธุรกจิตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด (ภาคผนวก ข) 
       3.1.2.2 นักศกึษาที่สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสม
ไมถ่งึ 2.00 จะไดร้บัอนุมตัปิรญิญากต่็อเมือ่ 
           (1) ลงทะเบยีนศึกษาวชิาที่เปิดสอนตามหลกัสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะท า
แต้มเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศกึษาที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย
ว่าดว้ยการศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข) ว่าดว้ยเรือ่งระยะเวลาการศกึษา 
           (2) ลงทะเบยีนศกึษาซ ้าเฉพาะวชิาซึง่นักศกึษาเคยสอบไดล้ าดบัขัน้ D+ D 
หรอื F จนกว่าจะท าแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวทิยาลยั
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หอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขัน้ปรญิญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข) ว่าด้วยเรื่อง
ระยะเวลาการศกึษา 
       3.1.2.3 ในกรณีที่ได้รบัร้องเรียนหรอืปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู้ใดมี
พฤตกิรรมที่เสื่อมเสยีต่อเกยีรตภิูมขิองมหาวทิยาลยัอย่างรา้ยแรง สภามหาวทิยาลยัมสีทิธทิีจ่ะชะลอการอนุมตัิ
ปรญิญาเอาไว้ก่อน เพื่อสอบสวนพฤตกิรรมและหาความจรงิ ในกรณีที่ผลของการสอบสวนเป็นที่ปรากฏชดัว่า
นกัศกึษาผูน้ัน้มพีฤตกิรรมทีเ่สื่อมเสยีต่อเกยีรตภิูมขิองมหาวทิยาลยัอยา่งรา้ยแรงจรงิ สภามหาวทิยาลยัมสีทิธทิี่
จะไมอ่นุมตัปิรญิญา 

  
หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

 
 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
  1.1 จดัปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งด าเนินการโดยฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เพื่อให้
อาจารยใ์หม่ได้ทราบกฎระเบยีบ และทศิทางการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ฝ่ายวิชาการร่วมกบัศูนย์
ความเป็นเลศิทางการสอนจดัใหม้กีารสาธติการสอนจากคณาจารยท์ีม่คีวามสามารถทางการสอนในสาขาต่างๆ 
แก่อาจารยใ์หมเ่ป็นประจ าทุกปี 
  1.2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยุกตศ์ลิป์ จดัประชุมเพีอ่ใหค้ณาจารยท์ราบถงึวตัถุประสงค์ของการจดั
การศกึษา เป้าหมายของหลกัสูตร และผลสมัฤทธิท์ีมุ่่งหวงั ตลอดจนจดัการอบรมวธิกีารสอน เพื่อใหค้ณาจารย์
ไดพ้ฒันาศกัยภาพในด้านวธิกีารสอน และเพิม่พูนความรูใ้นดา้นการเรยีนการสอนให้ทนัต่อความเปลี่ยนแปลง
ในยคุโลกาภวิตัน์ 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์
  2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
   2.1.1  มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน โดยส่งเสรมิให้คณาจารยเ์ขา้รบัการอบรม
ทางการสอนทัง้ภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั  และในต่างประเทศ  
   2.1.2  มกีารพัฒนาทกัษะการวดัและประเมนิผล  โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์    
จดัให้มกีารอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวดัและประเมนิผล ได้แก่ การแนะน าเรื่องการตดัเกรดออนไลน์     
ใหค้ณาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี 
  2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1  มกีารพฒันาด้านวชิาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และมหาวทิยาลยั
สนบัสนุนใหค้ณาจารยท์ างานวจิยั ทัง้ในและนอกสถาบนั  ใหทุ้นและหาแหล่งทุนเพื่อการวจิยั พรอ้มทัง้จดัอบรม
เกีย่วกบัการท าวจิยั และจดัหา Mentor  
   2.2.2  มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี โดยคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยุกต์ศลิป์และมหาวทิยาลยัให้
ทุนคณาจารย์ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตลอดจนจดัให้มีโครงการ            
สหกิจอาจารยเ์พื่อให้คณาจารยไ์ด้เพิม่พูนประสบการณ์โดยปฏบิตังิานในหน่วยงานหรอืสถานประกอบการที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาทีส่อน และเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 
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หมวดท่ี  7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การบริหารหลกัสตูร 
  หลกัสตูรไดก้ าหนดระบบและวธิกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
  1.1  มคีณะกรรมการประเมนิผลการศกึษา ดแูลใหค้ าแนะน า และค าปรกึษาตลอดจนแนะแนวปฏบิตัิ
ใหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบแต่ละหลกัสตูร 
  1.2  มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพ วางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผู้บรหิารของคณะ
และสาขาวชิา ตดิตามและรวบรวมขอ้มลูส าหรบัใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง 
  1.3  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรยีนการสอน  โดยการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) จากนักศึกษาของสาขาวิชา และผู้เรยีนประเมนิการสอนออนไลน์  ในทุกรายวิชา ทุกภาค
การศกึษา 
  1.4   มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรยีนการสอนจากผูใ้ชบ้ณัฑติ  
 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
  2.1   การบรหิารงบประมาณ คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี  เพื่อจดัซื้อต ารา สื่อการเรยีน   
การสอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑ์อื่นๆ ให้กบัสาขาวชิาอย่างเพียงพอ ภายในงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตัจิากมหาวทิยาลยั 
  2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอน สาขาวิชามีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ  โดย
ส านักหอสมุดกลางได้จัดหาหนังสือ ต าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทัง้ฐานข้อมูลและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบบทเรยีน นอกจากนี้ยงัมหี้องปฏิบตัิการทางภาษาที่ทนัสมยั และโปรแกรมประยุกต์   
เสรมิการเรยีนการสอนทางภาษาทีเ่พยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษา  
  2.3   การจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
    2.3.1  ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลางในการจดัหาหนังสอื และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบการเรยีนการสอนของอาจารยแ์ละการศกึษาคน้ควา้ของนกัศกึษา    
    2.3.2  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละสาขาวชิามสี่วนรว่มในการเสนอแนะรายชื่อหนงัสอื และสื่อการสอน
อื่นๆ เพื่อให้ส านักหอสมุดกลางด าเนินการจดัหาส าหรบัการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย ์และการศกึษา
คน้ควา้ของนกัศกึษา 
    2.3.3 การประเมนิความเพียงพอของทรพัยากร  มีการประเมนิความเพียงพอโดยการท า 
Focus Group จากนกัศกึษาของสาขาวชิา 
 
3. การบริหารคณาจารย ์  
  3.1   การรบัอาจารยใ์หม่ 
    3.1.1 มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม ่  



 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561)  73 

 

    3.1.2   มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยุกต์ศลิป์ในการรบัอาจารยใ์หม่
ทัง้อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์เิศษคอื การรบัอาจารยป์ระจ าชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต้องจดัใหม้กีารสอบ
สอน และสอบสมัภาษณ์ โดยก าหนดให้มกีรรมการชาวไทยอย่างน้อย ดงันี้ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ หวัหน้า
สาขาวิชา รองหวัหน้าสาขาวิชา หรอืเลขานุการสาขาวชิา และกรรมการจากส านักบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
ส าหรบัการรบัอาจารยป์ระจ าชาวต่างชาต ิต้องมกีรรมการชาวต่างชาต ิอย่างน้อย 1 คน และรองประธานฝ่าย
วเิทศของคณะ 
  3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย ์
    คณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจดัการเรยีน   
การสอน การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรบัปรุงหลักสูตร ตลอดจน          
การปรกึษาหารอืเพื่อหาแนวทางทีจ่ะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑติตามคุณลกัษณะบณัฑติ
ทีพ่งึประสงค ์
  3.3   การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
    หลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ  คอืพจิารณาจากประวตักิารศึกษา และประสบการณ์
การท างานตรงจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
 
4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
  4.1  การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
    บุคลากรสายสนบัสนุนใหม้คีุณวุฒริะดบัปรญิญาตรทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาระงานทีร่บัผดิชอบและ 
มคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
  4.2  การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 
    มกีารอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รบัผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะและ
มหาวทิยาลยั 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
  5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 
    5.1.1 คณะแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมทัง้ก าหนด
บทบาทหน้าทีข่องอาจารยท์ีป่รกึษา  
    5.1.2  คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารยท์ี่ปรกึษาทางวชิาการให้แก่
นักศกึษา พรอ้มทัง้ก าหนดชัว่โมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) โดยจดัท าตารางการปฏบิตังิานตดิไว้หน้าห้อง
ท างานเพื่อใหน้กัศกึษาเขา้พบได ้
  5.2  การอทุธรณ์ของนักศึกษา 
    มหาวทิยาลยัจดัให้มรีะบบที่เปิดโอกาสให้นักศกึษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
เรือ่งเกีย่วกบัวชิาการ โดยการพจิารณาค าอุทธรณ์เป็นไปตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  
  คณะมนุษยศาสตรแ์ละประยุกต์ศลิป์ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อท าหน้าทีต่ดิตามความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บณัฑติโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผู้ใช้บณัฑติ และวเิคราะห์ผลเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง แก้ไขหลกัสูตร    
การวางแผนการรบันักศึกษาใหม่หรอืการจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บณัฑติ 
 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปรญิญาตรีต่อไป ทัง้นี้เกณฑ์การประเมนิผ่าน คือ มกีาร
ด าเนินงานตามขอ้ 1-5 และอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุไวใ้นแต่ละปี 
 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรอีย่างน้อย 4 คน 

และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท/เอก อยา่ง
น้อย 3 คน ทีม่สี่วนรว่มในการประชุมแต่ละครัง้ เพื่อวางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบั      
     กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/     
     สาขาวชิา (ถา้ม)ี   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์  
    ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงาน           
     ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม  
     แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดการสอบ 
     วนัสุดทา้ยของภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ  
     มคอ.7  ก่อนการตรวจประเมนิหลกัสตูร แต่ไมเ่กนิ 60 วนั  
     หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มกีารทวนสอบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาตามมาตรฐานผล   
     การเรยีนรูท้ีก่ าหนดอยา่งน้อยรอ้ยละ 40 ของรายวชิาในหมวด 
     วชิาเฉพาะดา้นกลุ่มวชิาแกนและกลุ่มวชิาเอกทีเ่ปิดสอนใน            
     แต่ละปีการศกึษา 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7. มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนหรอื 
     การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงาน     
     ทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า 
     ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9.  อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอื  
     วชิาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ 
     พฒันาวชิาการ และ/หรอื วชิาชพีไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอ 
     คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็  
     5.00 

   ✓ ✓ 

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่   
     ไมน้่อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

    ✓ 

  
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยทุธก์ารสอน  
    พจิารณาจากตวัผูเ้รยีนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะประเมนิผูเ้รยีนว่ามคีวามเขา้ใจหรอืไม่ โดยประเมนิ
จากการทดสอบยอ่ย การสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของนกัศกึษา การตอบค าถาม  การแสดงความคดิเหน็
ของนกัศกึษาในชัน้เรยีน เป็นต้น  โดยมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการเรยีนการสอนใหม่ ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน  
รวมทัง้จดัประชุมคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อน ามาปรบัปรงุคุณภาพการสอนต่อไป  
 
  1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน  
    นักศึกษาประเมนิการสอนของอาจารยใ์นด้านต่างๆ ตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด เช่น วธิกีาร
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ของรายวชิา  เกณฑ์การวดัและประเมนิผล การใช้สื่อ
การสอน เป็นต้น โดยนักศกึษาจะประเมนิการสอนออนไลน์เมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
ทัง้นี้ผลการประเมนิจะจดัส่งใหผู้ส้อนและหวัหน้าหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุต่อไป  
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2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม จะท าโดย 
  2.1    ประเมนิโดยนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 
  2.2    ประเมนิโดยนกัศกึษาเป็นกลุ่มตามชัน้ปีการศกึษา ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่4  
  2.3    ประเมนิโดยการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ และสถานประกอบการต่างๆ  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  
  3.1    มกีารประเมนิคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพภายในระดบั
สาขาวชิา ของมหาวทิยาลยั 
            3.2   มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตร
ภายนอก 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ  
          อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ประจ า
สาขาวชิาเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรทุก 5 ปี ทัง้นี้เพื่อให้หลกัสตูร
มคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ  
   มาตรฐานการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หลกัสตูรปรบัปรงุ  
   พ.ศ. 2560  
ภาคผนวก ข  ระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
     - ว่าดว้ย การศกึษาระบบหน่วยกติ ขัน้ปรญิญาบณัฑติ พ.ศ. 2545   
     - ว่าดว้ย การศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญา (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2554  
     - ว่าดว้ย การศกึษาระบบหน่วยกติขัน้ปรญิญาบณัฑติ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2557  
     - ว่าดว้ย การเทยีบโอนหน่วยในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. 2548  
 - ว่าดว้ย การเทยีบโอนความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ จากการศกึษานอกระบบ  
        และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศกึษาในระบบ ตามหลกัสตูรระดบั  
        ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2547  
ภาคผนวก ค  ค าสัง่สภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยที่ 17/2561 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ              
  พฒันาหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2561  
ภาคผนวก ง  ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและแผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 


