หลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาสหวิ ทยาการ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
: Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)
ศศ.บ. (สหวิทยาการ)
Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies)
B.A. (Interdisciplinary Studies)

3. วิ ชาเอก / ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
มีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในการ
ประกอบอาชีพ
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟั ง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ สามารถอ่านหนังสือ เอกสารประกอบการสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
- คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูต รและมาตรฐานการศึกษา หลักสูต รศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
สหวิทยาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม เมือ่ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิจารณากลันกรองหลั
่
กสูตร และให้ความเห็นชอบ ในการ
ประชุม ครัง้ ที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
- สภามหาวิทยาลัย หอการค้าไทยอนุ มตั ิหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2561 (329) เมื่อวันที่ 13
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เปิ ดสอนภาคต้น ปี การศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรี ในปี การศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูป้ ระกอบการ
8.2 นักพัฒนาธุรกิจ
8.3 นักวิจยั และพัฒนาสังคม
8.4 ผูจ้ ดั การธุรกิจนาเทีย่ วและบริการ
8.5 พนักงานในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องงานบริการ
8.6 พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน
8.7 เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
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9. ชื่อ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ งทาง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
สาขาวิ ชาเอก
วิ ชาการ
รอง
นางสาวอุสา
ปร.ด. สหวิทยาการ
ศาสตราจารย์ สุทธิสาคร
ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา
(จิตวิทยา)
ศศ.บ. จิตวิทยา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2532
2524

ผูช้ ่วย
นายพิชยั
ศาสตราจารย์ นิมมานสกุล
(นิเทศศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539

B.A.
นศ.บ.

นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ
Radio Broadcasting
การประชาสัมพันธ์

Friends University, USA
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2531
2528

นศ.ม.

อาจารย์

นายปานชัย
พูนวัตถุ

ศศ.ม.
ค.บ.

ภาษาศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526
2524

อาจารย์

นางสาว
ปาจรีย์
หวังรุง่ กิจ

ศศ.ม.
ค.บ.

จิต วิท ยาพั ฒ นาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาการปรึษาและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แน ะแน ว ก ารศึ ก ษ า
นอกโรงเรียน

2554
2550

อาจารย์

นางสาว
พิชญ์พธู
ไวยโชติ

Ph.D.

Mass Communication University of North
Carolina at Chapel Hill,
USA
Journalism
West Virginia University,
USA
Public Relations
Indiana State University,
USA

2556

M.S.
B.S.
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้ นการพัฒนากาลังคนให้ม ี
ความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็ นคนทีม่ สี มรรถนะและศักยภาพหลากหลายสาหรับการทางานในอุตสาหกรรม
ใหม่และเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องสร้างฐานการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในอนาคต โดยปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ และประสบการณ์
ให้ เ นื้ อ หาหลัก สู ต รและการเรีย นการสอนมี ก ารบู ร ณาการศาสตร์ห ลากหลายศาสตร์ห รือ สาขาวิช า
เพื่อสร้างสมรรถนะเร่งด่วนใหม่ ทีเ่ ป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยเน้นการบูรณาการการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในสภาพจริง บูรณาการทักษะชีวติ ของสังคม
ดิจทิ ลั กับทักษะวิชาชีพ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทีต่ อบสนองต่อความต้องการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
รายบุคคลที่สามารถนาไปต่อยอดสร้างองค์ความรูใ้ หม่ได้ ดังนัน้ จึงได้มกี ารจัดทาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสีย่ งภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ทเ่ี ข้มข้นของโลก
ไร้พ รมแดน มีก ารเคลื่อ นย้า ยคน องค์ค วามรู้ และเทคโนโลยี ข่าวสาร สิน ค้าและบริก ารอย่า งเสรี ท าให้
การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงมากขึน้ ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมดังกล่าว ประเทศไทยจีงต้องปรับตัว
ให้รองรับกับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนา
ศักยภาพมนุ ษย์ ส่งเสริม และสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเสริม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจทิ ัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม การพัฒนาวิสาหกิจตัง้ ใหม่ (start up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทัง้ สร้างสังคมผู้ประกอบการ
เพื่ อ ต่ อ ยอดฐานการผลิต และบริก าร อีก ทัง้ สร้า งขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ และบริก าร
ตลอดจนการท่องเที่ยวที่มศี กั ยภาพให้เติบโตและสนับสนุ นภาคการผลิต ดังนัน้ การพัฒนากาลังคนที่มศี าสตร์
พหุ ว ิท ยาการหรือ สหวิท ยาการ คือ การใช้ค วามรู้จากองค์ค วามรู้ห ลายสาขาวิช า หลายศาสตร์ หรือ หลาย
อนุ ศาสตร์ รวมทัง้ จากการปฏิบตั ิ มาผสมผสานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจยั และสังเคราะห์
ให้เป็ นองค์ความรูใ้ หม่ จึงมีความสาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาศักยภาพคนในสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ดังกล่าว
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัย
คณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตระหนักถึงสถานการณ์และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จึงมีเป้ าหมายจะผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูค้ วามสามารถ
หลากหลาย มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวตั น์ ตลอดจนวิ เคราะห์และแก้ไข
ปั ญ หาได้อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขัน เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจแบบดิจทิ ลั ขณะเดียวกันก็ต ระหนักถึงภูมปิ ั ญ ญาและทุนทางสังคมที่มอี ยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทย
มีค วามเป็ น ผู้ป ระกอบการที่ม ีน วัต กรรม มีท ัก ษะทางวิช าชี พ และเรียนรู้การปฏิบ ัติ งานในสภาพการณ์ จริง
ของวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคนรุน่ ใหม่ของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของมหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพนั ธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้ บริการทางวิชาการ
รวมทัง้ มีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมปิ ั ญญาให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม หลัก สูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจึงมุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิต ที่มคี วามสามารถ
มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน รวมทัง้ มีทกั ษะทาง
วิช าชีพ ซึ่ ง สามารถจะบู ร ณาการศาสตร์ต่ า ง ๆ เพื่ อ การปฏิบ ัติ ง านในองค์ ก รได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางและ
มีประสิทธิภาพ มีความคิดกว้างไกล มีทกั ษะการให้บริการ ทักษะในการแก้ปัญหาเชิงวิเ คราะห์วจิ ารณ์ และ
มีความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังเป็ นผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรม เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติอกี ด้วย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิ ชาอื่นของมหาวิ ทยาลัย
หลักสูตรนี้ มีความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่น ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชา อื่นของสถาบ้น ดังนี้
13.1 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
รายวิช าในหลัก สู ต รที่นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช านี้ ต้ อ งเรีย นจากสาขาวิช าอื่น และคณะอื่น คือ
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกเลือก และ หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น หรือคณะอื่น สามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรนี้ได้ โดยเป็ น
วิชาเลือกเสรี
13.3 การบริ หารจัดการ
การจัด การเรีย นการสอน มีก ารประสานงานกับ คณะ หรือ สาขาวิช าต่ า ง ๆ ที่จ ดั รายวิช า
ซึง่ นักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้องตัง้ แต่ผู้บริหารและอาจารย์
ผูส้ อน เพื่อกาหนดรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนและการจัดตารางสอน เพื่อให้นกั ศึกษาบรรลุผลการเรียนตามหลักสูตรนี้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถในการบู ร ณาการศาสตร์ด้ า นภาษาและวัฒ นธรรม
การสื่อสารและนวัตกรรม ตลอดจนธุรกิจ และบริการ เพื่อสร้างองค์ความรูท้ ม่ี ลี กั ษณะสหวิทยาการเพื่อรูเ้ ท่าทัน
กับความเปลีย่ นแปลงของโลก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อความเปลีย่ นแปลง
ในยุคโลกาภิวตั น์
1.2 ความสาคัญ
1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถเพิม่
คุณลักษณะและศักยภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2.2 พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ในงานอาชีพทีต่ รงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณ ฑิต ที่มคี วามรู้ ความสามารถในศาสตร์ท่เี ป็ นลักษณะสหวิทยาการ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม และจริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีจติ สานึกต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม
1.3.3 เพื่อผลิต บัณ ฑิตที่มคี วามสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวตั น์
ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณลักษณะทีเ่ หมาะสมสาหรับการทางานที่เกี่ยวกับการสื่อสารและ
บริการ โดยนาความรูด้ ้านนวัตกรรมมาใช้ในการทางาน สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่น ได้ มีระเบียบวินัย
ปฏิบตั ติ นตามกฎและข้อบังคับขององค์กรและสังคมได้
1.3.5 เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ทม่ี ลี กั ษณะการบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
1.3.6 เพื่อ เป็ น ทางเลือ กให้นัก ศึก ษาได้ม ีโ อกาสเลือ กศึก ษาในศาสตร์ท่ีส นใจได้อ ย่า ง
หลากหลาย มีระบบ และมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา /เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มลี กั ษณะ
องค์ความรูแ้ บบสหวิทยาการที่
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของตลาดแรงงาน สังคม และ
ทันสมัย

กลยุทธ์
- สารวจวิจยั ความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อนาผลการวิจยั มา
ปรับปรุงเนื้อหาและศาสตร์ใน
หลักสูตร
- มีการวัดและประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
- ปรับปรุงรายวิชาให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
ตลาดแรงงานและสังคม
- ประเมินความพึงพอใจในการของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตของสถานประกอบการ
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
หลักสูตรปรับปรุง
หลักฐาน
- ผลการวิจยั ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
- รายงานผลการวัดและประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารแสดงผลการปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็ นไป
ตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
หลักสูตรปรับปรุง
สกอ. กาหนดภายในระยะ
หลักฐาน
เวลา 5 ปี
- เอกสารแสดงผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ม ี สร้างกิจกรรมทีเ่ น้นให้นกั ศึกษาได้ม ี ตัวบ่งชี้
ความรูแ้ ละประสบการณ์
ประสบการณ์ในศาสตร์เชิงบูรณาการ นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจใน
นอกเหนือจากการเรียนการ
สหวิทยาการ
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อใช้
สอนในชัน้ เรียน
ในการทางานมากขึน้ หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม
หลักฐาน
รายงานผลการประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการ
ตัวบ่งชี้
ให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ อบรมทางวิชาการในศาสตร์ท่ี
อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เกีย่ วข้อง
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
หลักฐาน
หลักฐานการเข้าอบรมทางวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้ น ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูรอ้ น เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
2.2.1 เป็ นผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.2.2 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
ระดับอนุปริญญา (3 ปี ) หรือเทียบเท่า หรือ
2.2.3 เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษาชัน้ สูง
อื่น ในประเทศหรือ ต่ า งประเทศ ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิก ารรับ รองและสมั ค รเข้าศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี
ในสาขาวิชาอื่น
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึก ษามีปั ญ หาการปรับ ตัว จากการเรีย นในระดับ มัธ ยมศึก ษา และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัด ให้ ม ีอ าจารย์ท่ีป รึก ษาดู แ ลอย่า งใกล้ ชิด รวมทัง้ จัด ให้ ม ีโครงการเสริม หลัก สูต ร
ทีเ่ หมาะสมให้กบั นักศึกษา
2.4.2 จัดให้นักศึกษาเรียนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางทีม่ หาวิทยาลัยใช้ในระบบการเรียนการสอน
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2.4.3 มีการสอดแทรกเนื้อหาที่เป็ นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นตามล าดับชัน้ ปี ของนักศึกษา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความคุน้ เคยมากขึน้ ตลอดจนฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2561
100
100
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา (คน)
2562
2563
2564
100
100
100
90
90
90
80
80
80
190
270
350
80

2565
100
90
80
80
350
80

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดเงิ น
เงินเดือน (อัตราใหม่)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวมงบดาเนิ นการ

2561

2562

540,000
175,000
4,560
1,000
720,560

540,000
175,000
9,480
1,500
720,980

ปี งบประมาณ
2563
2564
607,500
275,000
14,220
2,000
898,720

607,500
275,000
16,800
2,500
901,800

2565
607,500
275,000
17,040
3,000
902,540

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรีย น ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย ว่ าด้ว ยการศึก ษาระบบหน่ ว ยกิต
ขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ตรายวิ ชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
นักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบ
โอนหน่ วยกิตได้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการเทียบโอนหน่ วยกิตในการ
เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
ตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
30 หน่ วยกิ ต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ
21
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
15
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ข. หมวดวิชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
93 หน่ วยกิ ต
ก. กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาเอก
69 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
39 หน่วยกิต
3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิ ต
3.1.3 รายวิ ชา
3.1.3.1 รหัสวิ ชา
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตัวเลข
3 หลัก นาหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัวไปจะมี
่
รหัสนาหน้าชื่อวิชา ซึง่ มีความหมายดังนี้
ตัวอักษรสองตัว คือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
ตัวเลขหลักร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา ประกอบด้วย
เลข 0 หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
เลข 1 หมายถึง
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
เลข 2 หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เลข 3 หมายถึง
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
เลข 4 หมายถึง
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก และกลุ่มวิชาโท
จะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชา ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
ก. กลุ่มวิ ชาแกน
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวทีส่ อง คือ หมวดวิชา
O* หมายถึง หมวดวิชาแกน
*รหัสวิชามาจากนาอักษรลาดับที่ 2 ของคาว่า Core
(ใช้เฉพาะหมวดวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ เท่านัน้ )
เลขหลักร้อย คือ ชัน้ ปี ท่ี ประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 1
เลข 2
หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 2
เลข 3
หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 3
เลข 4
หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 4
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 – 99
ข. กลุ่มวิ ชาเอก
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวทีส่ อง คือ สาขาวิชา
S* หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
R* หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
H* หมายถึง สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
A* หมายถึง สาขาวิชาภาษาญีป่ ่ นุ
Z* หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีน
N* หมายถึง สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
P หมายถึง สาขาวิชาศิลปะการแสดง
K* หมายถึง หมวดวิชาภาษาเกาหลี
I หมายถึง สาขาวิชาสหวิทยาการ
*อักษรตัวที่สองของรหัสวิชานามาจากอักษรภาษาอังกฤษลาดับที่ 2 ของชื่อภาษาอังกฤษของ
แต่ละสาขาวิชา หากตัวอักษรดังกล่าวซ้ากับรหัสทีไ่ ด้กาหนดมาก่อนหน้านี้แล้ว ให้ใช้ตวั อักษรลาดับถัดไป หรือ
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ใช้ต ัวอักษรที่ส่อื ความหมายเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็ นอักษรตัวที่สองของรหัสวิชา (ใช้กบั หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ เท่านัน้ )
เลขหลักร้อย คือ ชัน้ ปี ทจ่ี ดั สอน ประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 1
เลข 2 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 2
เลข 3 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 3
เลข 4 หมายถึง จัดสอนในชัน้ ปี ท่ี 4
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 – 99 ประกอบด้วย
เลข 01-30 หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ
เลข 31 – 90 หมายถึง รายวิชาเอกเลือก
เลข 91 – 99 หมายถึง รายวิชาเอกบังคับเลือก
ค. กลุ่มวิ ชาโท
กลุ่มวิชาโทในคณะ
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวทีส่ อง คือ X หมายถึง รายวิชาโท
เลขหลักร้อย คือ สาขาวิชาโท ประกอบด้วย
เลข 0 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารธุรกิจ
เลข 1 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
เลข 2 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาญีป่ ่ นุ
เลข 3 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาจีน
เลข 4 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เลข 5 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
เลข 6 หมายถึง วิชาโทสาขาวิชาศิลปะการแสดง
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 - 99
กลุ่มวิชาโทต่างคณะ
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา ประกอบด้วย
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ
A หมายถึง คณะบัญชี
E หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์
S หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
C หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์
N หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

12

L หมายถึง คณะนิตศิ าสตร์
T หมายถึง คณะการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมบริการ
อักษรตัวทีส่ อง คือ X หมายถึง รายวิชาโท
เลขหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตัง้ แต่ 001 – 999
(1) หมวดวิชาเลือกเสรี
อักษรตัวแรก คือ คณะวิชา
H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
อักษรตัวทีส่ อง คือ L* หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
เลขหลักร้อย คือ 0 หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 -99
*รหัสวิชามาจากนาอักษรภาษาอังกฤษลาดับที่ 2 ของคาว่า Elective
(ใช้เฉพาะหมวดวิชาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ เท่านัน้ )
3.1.3.2 รายวิ ชา
(1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต มี 5 กลุ่มวิชา จานวน 30 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น (Quality of Life and Sustainable Society)
ส่วนที่ 1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
กลุ่มภาษา จานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
Course
Code
GE001
GE002

ชื่อวิ ชา
Course Title

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
(English for Communication 1*)

หน่ วยกิ ต

เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง) Prerequisite
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*
(English for Communication 2*)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers 1*)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers 2*)

หน่ วยกิ ต

เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง) Prerequisite
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน
GE002*หรือ
คะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน
GE003*หรือ
คะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน
GE003*หรือ
คะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด

* หมายเหตุ
1. นัก ศึก ษาชาวต่ างชาติท่ีใ ช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ห นึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ
นักศึกษาทีเ่ รียนในหลักสูตรทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียน
วิชาภาษาอังกฤษทัง้ 4 วิชา คือ GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สาร 1 GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 และ GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชีพ 2 และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
2. นักศึกษาทีย่ ่นื ผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ทีเ่ ข้าศึกษา โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
ผลสอบประกาศและต้องเป็ นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติทใ่ี ช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนเท่านัน้
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ
GE005

เกณฑ์ ข. หลักสูตรทีใ่ ช้ภาษาไทยและ/หรือภาษา
อื่น ๆ ในการเรียนการสอน
1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึน้ ไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004
และ GE005

2.1 สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรทีใ่ ช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ ในการเรียนการสอน
2.1.1 เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข. นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่ วยกิตที่ได้รบั
การยกเว้น เพื่อให้มจี านวนหน่วยกิตครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด
2.1.2 นักศึกษาทีข่ อยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าทีก่ าหนดไว้
ในเกณฑ์ ข. ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ก. โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนัน้ ๆ และต้องผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
2. กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ (Business and Enterpreneurship) จานวน 3 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
Course
Code
GE101

ชื่อวิ ชา
Course Title

การประกอบการทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

หน่ วยกิ ต

เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง) Prerequisite
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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3. กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) จานวน 3 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง) Prerequisite
Course
Course Title
Credits
Code
(Lecture-tutorial-self study)
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจทิ ลั และการโค้ด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)
ส่วนที่ 2 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ตจากกลุ่มวิ ชาต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยังยื
่ น (Quality of Life and Sustainable Society)
1. กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

เงื่อนไข
Prerequisite

1) กลุ่มภาษา
GE006
GE007
GE008

GE051

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
(Malay for Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)
2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร
มิตแิ ห่งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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รหัสวิ ชา
Course
Code
GE052
GE053
GE054
GE055
GE056
GE057
GE058

ชื่อวิ ชา
Course Title

การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
(Research and Academic Project Writing)
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ
(Reading for Life Development)
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
การเล่าเรือ่ งข้ามสื่อ
(Transmedia Storytelling)

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
Course
Course Title
Credits
Code
(Lecture-tutorial-self study)
GE102
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
GE103
การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
GE104
ธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Online Business)
GE105
กฎหมายเบือ้ งต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Law for Entrepreneurs)
GE106
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Commerce Law)
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รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

GE107
GE108
GE109
GE110

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
การบริหารความมังคั
่ ง่
(Wealth Management)
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)
สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ
(Right View Entrepreneurship)

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits
(Lecture-tutorial-self study)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วย
Course
Course Title
ตนเอง)
Code
Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

GE202
GE203
GE204
GE205
GE206
GE207

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ภูมปิ ั ญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เงื่อนไข
Prerequisite

Credits
(Lecture-tutorial-self study)

GE208

เกมดิจทิ ลั
(Digital Games)

3(3-0-6)

4. กลุ่มวิ ชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
Course
Course Title
Credits
Code

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

GE301
GE302
GE303
GE304
GE305
GE306
GE307

GE308
GE309

1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
รูปรสกลิน่ สีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
เรือ่ งเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ ามหาจักรี สิรนิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Writing)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้อยกรองไทย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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รหัสวิ ชา
Course
Code
GE310
GE311
GE312
GE313
GE314
GE315
GE316
GE317
GE318

GE351
GE352
GE353
GE354
GE355

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
แดนซ์
(Dance)
การขับร้อง
(Singing)
ดนตรีวจิ กั ษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
การออกแบบเครือ่ งแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพืน้ บ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัตศิ าสตร์สงั คมไทยหลังการเปลีย่ นแปลง

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE356
GE357
รหัสวิ ชา
Course
Code
GE358
GE359
GE360
GE361
GE362
GE363
GE364
GE365

GE366

GE367

การปกครอง
(History of Thailand’s Society after
Revolution)
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)
ชื่อวิ ชา
Course Title

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน้า
(Water Culture)
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ น
สังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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รหัสวิ ชา
Course
Code
GE368
GE369

GE370
GE371
GE372
GE373
GE374
GE375
GE376
GE377
GE378
GE379
GE380

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring
Countries)
ท้องถิน่ กับการสร้างสรรค์สนิ ค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
ราชประเพณีและพระราชพิธใี นสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festival in Thailand)
ประวัตศิ าสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัตศิ าสตร์แอนิเมชัน่
(Animation History)
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faiths in Thai Society)
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้อม
(Go)
หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
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รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

5. กลุ่มวิ ชาคุณภาพชีวิตและสังคมยังยื
่ น (Quality of Life and Sustainable Society)
รหัสวิ ชา
Course
Code
GE401

รหัสวิ ชา
Course
Code
GE402
GE403
GE404
GE405
GE406
GE407
GE408
GE409

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

1) กลุ่มคุณภาพชีวิต
ทักษะการรูส้ ารสนเทศในสังคมดิจทิ ลั
(Information Literacy Skills in Digital
Society)
ชื่อวิ ชา
Course Title

3(3-0-6)

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

เปิ ดโลกกว้างสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
(Discovery of Learning Society)
ทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อ
(Media Literacy Skill)
เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวติ
(Generation Z and Quality of Life)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology for Self-Management)
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)
การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ า
(Personality Development for Leaders)
แฟชัน่
(Fashion)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิ ชา
Course
Code
GE410
GE411

GE451
GE452
GE453
GE454
GE455
GE456
GE457
GE458
GE459
GE460
GE461

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

การทาอาหาร
(Cooking)
การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
2) กลุ่มสังคมยังยื
่ น
ศาสตร์ของพระราชา
(Knowledge of the King)
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมทีย่ งั ยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(Intellectual Property)
การท่องเทีย่ วเชิงภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูม-ิ ประวัตศิ าสตร์การท่องเทีย่ วไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
มโนทัศน์เรือ่ งความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวติ
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
สิง่ แวดล้อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) หมวดวิ ชาเฉพาะ มี 2 กลุ่มวิ ชา จานวนรวม 93 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิ ชาแกน 24 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
Course
Code

ชื่อวิ ชา
Course Title

HO101

ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
(Information Literacy Skills)
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Critical Thinking)
ความรูเ้ บือ้ งต้นสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
(Introduction to Interdisciplinary Studies
in Social Sciences)

HO118
HO151

รหัสวิ ชา
Course
Code
HO203
HO302
HO351

HO451
HO452

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

ชื่อวิ ชา
Course Title

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

วาทศิลป์
(Speech Communication)
กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา
(Group Dynamics)
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
(Academic and Research Project Writing in
Interdisciplinary Studies of Social Sciences)
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
ระเบียบวิธวี จิ ยั และประสบการณ์ภาคสนาม
สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
(Research Methodology and Field Work in
Interdisciplinary Studies of Social Sciences)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. กลุ่มวิ ชาเอก จานวน 69 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
1) วิ ชาเอกบังคับ จานวน 24 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชา คือ
ก. กลุ่มนิ เทศศาสตร์และการสื่อสาร 6 หน่ วยกิ ต
ข. กลุ่มภาษาและวัฒนธรรม 6 หน่ วยกิ ต
ค. กลุ่มธุรกิ จและบริ การ 6 หน่ วยกิ ต
ง. กลุ่มนวัตกรรม 6 หน่ วยกิ ต
จ. กลุ่มการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ 6 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
Course
Code
HI101
รหัสวิ ชา
Course
Code
HI102

HI201
HI301

HI202
HI203

ชื่อวิ ชา
Course Title

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

ก. กลุ่มนิ เทศศาสตร์และการสื่อสาร
หลักนิเทศศาสตร์
(Principles of Communication)
ชื่อวิ ชา
Course Title

3(3-0-6)
หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)

Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

สื่อมวลชนและสื่อใหม่
(Mass Communication
and New Media)
ข. กลุ่มภาษาและวัฒนธรรม
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
ค. กลุ่มธุรกิ จและบริ การ
ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
กฎหมายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
HI101

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(E-Commerce Law)

HI302
HI303

HI401

ง. กลุ่มนวัตกรรม
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
จ. กลุ่มการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

6(0-40-20)

ได้รบั ความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
หลักสูตร

2) วิ ชาเอกเลือก จานวน 39 หน่วยกิต ดังนี้
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ และรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไม่น้อยกว่า 39 หน่ วยกิต โดยอยูใ่ นความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิ ต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัวไปและหลั
่
กสูตรอื่น ๆ ในระดับปริญ ญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ขี อ้ ตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รบั การรับรองจากสานักงาน ก.พ.
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาสหวิ ทยาการ
ปี ที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

HO101
HI101

ชื่อวิ ชา

วิชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ 3 วิชา
วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก 1 วิชา
วิชาแกน : ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
วิชาเอกบังคับ : หลักนิเทศศาสตร์
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

9
3
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

ปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

HO151
HI102

ชื่อวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ 2 วิชา
วิชาศึกษาทัวไปเลื
่
อก 1 วิชา
วิชาแกน : ความรูเ้ บือ้ งต้นสหวิทยาการ
ทางสังคมศาสตร์
วิชาเอกบังคับ : สื่อมวลชนและสื่อใหม่
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
6
3
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ศึกษาก่อน
HI101

3
18
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ปี ที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

HO203
HO118
HI201
HI202

ชื่อวิ ชา
วิชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ 1 วิชา
วิชาแกน : วาทศิลป์
วิชาแกน : การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
วิชาเอกบังคับ : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วิชาเอกบังคับ : ธุรกิจออนไลน์
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
18

เงื่อนไขก่อนเรียน

ปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

HI203

ชื่อวิ ชา

วิชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ 1 วิชา
วิชาเอกบังคับ : กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
วิชาเอกเลือก 4 วิชา
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3
3 (3-0-6)
12
18
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ปี ที่ 3 ภาคต้น
ชื่อวิ ชา

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาศึกษาทัวไป-เลื
่
อก 1 วิชา
วิชาเอกบังคับ : ทักษะการพูดและการนาเสนอ
วิชาเอกบังคับ : การคิดเชิงออกแบบ
วิชาเอกเลือก 3 วิชา
รวม

3
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
9
18

รหัสวิ ชา

HI301
HI302

เงื่อนไขก่อนเรียน

-

ปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HO302
HO351

วิชาแกน : กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา
วิชาแกน : การเขียนโครงการทางวิชาการและ
วิจยั สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์
วิชาเอกบังคับ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สมัยใหม่
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

HI303

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
6
3
18
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ปี ที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HO451

วิชาแกน : จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
HO452 วิชาแกน : ระเบียบวิธวี จิ ยั และประสบการณ์
ภาคสนามสหวิทยาการทาง
สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6
3
15

ปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

HI401

ชื่อวิ ชา

สหกิจศึกษา

6(0-40-20)

รวม
หมายเหตุ

หน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
หลักสูตร

6

- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ สามารถปรับเปลีย่ นแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม
โดยจะมีประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาในการจัดแผนการเรียนทีเ่ หมาะสม
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ส่วนที่ 1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป-บั
่
งคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่ วยกิ ต ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
ก. กลุ่มวิ ชาภาษา
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่ วข้องกับอาชีพตามสาขาของผูเ้ รียน
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้ นทักษะการฟั งเพื่อ จับ
ใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย เริม่ ต้นบทสนทนา แนะนา
ตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญ
และแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communications 2)
ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250
หรือเทียบเท่า
พัฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารในชีว ิต ประจาวัน โดยเน้ น ทักษะการฟั งเพื่อ จับ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาทีซ่ บั ซ้อนขึน้ การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ การนาเสนอและ
เปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
3(3-0-6)
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะ
การฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์นาเสนอข้อมูล เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
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เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ
สาคัญ กาหนดให้มกี ารอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
3(3-0-6)
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 หรือคะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทั กษะ
การฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัตสิ ่วนตัวและจดหมาย
สมัครงาน อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสาคัญ กาหนดให้มกี ารอ่านนอกเวลา
และการศึกษาด้วยตนเอง
(2) กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE101 การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่อ เสริม สร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทัก ษะ ทัศ นคติ และ
ความสามารถในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปั ญหาและโอกาส เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทาง
เชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญ หาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบตั ิในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็ นรูปธรรม
(3) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sceince and Technology)
GE201 การคิ ดเชิ งนวัตกรรมทางดิ จิทลั และการโค้ด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการ
แก้ปั ญ หาในยุค เศรษฐกิจดิจทิ ัล ฝึ ก ทัก ษะพื้น ฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒ นาโป รแกรมประยุก ต์
สมัยใหม่ผ่ านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อ มูล จนเกิดนวัต กรรมที่ต อบสนองต่ อ ความ
ต้องการของคนในสังคม
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ส่วนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต จากกลุ่มวิ ชาดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มวิ ชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
ก. กลุ่มภาษา
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวติ ประจาวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่จาเป็ น
ต่อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พืน้ ฐานในระดับย่อหน้า
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่จาเป็ น
ต่อการใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พืน้ ฐานในระดับย่อหน้า
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Burmese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่จาเป็ นต่อ
การใช้ส่อื สาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขัน้ พืน้ ฐานในระดับย่อหน้า
ข. กลุ่มทักษะการสื่อสาร
GE051 มิ ติแห่งศัพท์
3(3-0-6)
(Aspects of Vocabulary)
ศัพท์กบั การเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์ ตัวสะกดกับการออกเสียง ความหมายของศัพท์ ประวัติ
คาศัพท์ วิธใี ช้คา การบัญญัตศิ พั ท์ ทักษะการใช้พจนานุ กรม การศึกษาคาเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
GE052 การเขียนโครงการทางวิ ชาการและวิ จยั
3(3-0-6)
(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้า งโครงการแบบต่ า ง ๆ เช่ น โครงการน าเสนอกิจ กรรม โครงการทางวิช าการ และ
โครงการวิจยั โดยใช้ภาษาทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
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GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิ จ
3(3-0-6)
(Business Reading and Writing)
หลัก การและความส าคัญ ของการอ่ านและการเขียนในธุ รกิจ ศึกษาศัพ ท์และสานวนธุรกิจในด้าน
ความหมายและการใช้ในบริบทต่ าง ๆ วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อ สิง่ พิมพ์ร่วมสมัยและ
สื่อใหม่ พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบตั ิ
GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพัฒนาชีวติ
พัฒ นาทัก ษะการอ่ าน อ่ า นจับ ใจความส าคัญ อ่ า นวิเคราะห์แ ละตีค วาม ฝึ ก ปฏิบ ัติโดยเลือ กบทความ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชีวติ และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า
GE055 ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
3(3-0-6)
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลัก การพู ด และการน าเสนองานเชิง ธุ ร กิ จ การวางแผนการพู ด และการใช้ ส่ือ เพื่ อ
ประกอบการพูดและน าเสนองาน เทคนิค การใช้ว จนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีส่ือ ในการพูดและ
นาเสนองาน ฝึกพูดและนาเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน การ
เสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Communication)
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวฒ
ั น์ มิตทิ างวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาท
และความสาคัญ ของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มตี ่ อปั จเจกบุค คลและองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับ
วัฒนธรรม แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทัง้ ในระดับบุคคลและ
ระดับองค์กร
GE057 นักข่าวพลเมือง
3(3-0-6)
(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง
การเรียบเรียงข่าวสารและผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่
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GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
3(3-0-6)
(Transmedia Storytelling)
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทัง้ ห้ากับการเล่าเรื่อง หลักการเล่าเรื่องบนพื้นฐานของ
ความเป็ นของแท้ ความไว้ใจ และความดึงดูดใจ เพื่อ กระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกและกระตือรือร้นจาก
ผูร้ บั สาร ฝึกการเล่าเรื่องข้ามสื่อหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ในสื่อดัง้ เดิมและสื่อดิจทิ ลั เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้
ความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญหาเชิงธุรกิจและสังคม
(2) กลุ่มวิ ชาธุรกิ จและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE102 จริ ยธรรมธุรกิ จและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศกึ ษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่
พึงมีต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน
GE103 การคิ ดเชิ งออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ โดยคานึงถึงผูท้ ม่ี ปี ั ญหาเป็ น
หลักการทดสอบและพัฒนาทางออกของปั ญหาแบบวนซ้าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ความต้องการของผูท้ ม่ี ปี ั ญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบทีส่ ร้างความแตกต่าง เพื่อเป็ น
ช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง
GE104 ธุรกิ จออนไลน์
3(3-0-6)
(Online Business)
ภาพรวมของการทาธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการทาธุรกิจออนไลน์ รวมถึงองค์ประกอบทีส่ าคัญ
ในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์ ครอบคลุมโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน และระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคทางการตลาดสาหรับธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้เข้าใจการทางานของระบบสาหรับ
ทาธุรกิจออนไลน์ทใ่ี ช้อยูใ่ นโลกปั จจุบนั เข้าใจมุมมองของทัง้ ผูซ้ อ้ื ผูข้ าย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบตั กิ ารเพื่อทดลอง
ซือ้ ขายจริง
GE105 กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Law for Entrepreneur)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสัญญาทางธุรกิจ
สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การวางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบการ และประเด็นอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
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การประกอบธุรกิจ
GE106 กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
3(3-0-6)
(E-commerce Law)
กฎหมายเกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซือ้ ขายสินค้าและกฎหมายการโอนเงินและการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลีย่ น ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Trading and Investment)
รูจ้ กั เศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ข้อมูลสาคัญทีค่ วร
พิจารณาในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การซือ้
ขายหุน้ แบบต่าง ๆ การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจาลองการซือ้
ขายหลักทรัพย์
GE108 การบริ หารความมังคั
่ ง่
3(3-0-6)
(Wealth Management)
ความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร และการออมประเภทอื่น ๆ
การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล
GE109 ธุรกิ จอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความสาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ทีผ่ ลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุม
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
GE110 สัมมาทิ ฏฐิ เพื่อการประกอบการ
3(3-0-6)
(Right View Entrepreneurship)
ความหมายและคุณ ประโยชน์ ของสัมมาทิฏฐิ กระบวนการและเทคนิค ในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ
ให้เกิดมีขน้ึ ได้ในชีวติ ประจาวัน การนาสัมมาทิฏฐิมาใช้ในการดาเนินชีวติ การบริห ารจัดการ การแก้ไขปั ญหา
และข้อขัดแย้งในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
.
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(3) กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Science and Technology)
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Innovation Technology)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์
การสื่อสาร เทคโนโลยีชวี ภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวสั ดุ
ฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทัง้ วิทยาการเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ทม่ี ตี ่อการเปลีย่ นรูปแบบการดาเนิน
ชีวติ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
GE203 การคิ ดเชิ งวิ เคราะห์สาหรับธุรกิ จ
3(3-0-6)
(Analytical Thinking for Business)
พืน้ ฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ ม่ี ตี ่อธุรกิจ เทคนิคและเครือ่ งมือทีช่ ่ว ยในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มปี ระสิทธิภาพ
GE204 เกษตรอัจฉริ ยะ
3(3-0-6)
(Smart Farming)
เกษตรกับชีวติ ประจาวัน ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทฤษฎี
เกษตรพอเพีย ง การใช้ป ระโยชน์ จ ากผลผลิต และของเหลือ ทางการเกษตร ทิศ ทางการเกษตรของไทย
กรณีศกึ ษาการทาธุรกิจเกษตร
GE205 ผลิ ตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความสาคัญ ของเครื่อ งสาอางสาหรับสุขภาพและความงาม ประเภทของผลิต ภัณฑ์เครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ดแู ลและตกแต่งเส้นผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสนั บนใบหน้า ผลิตภัณฑ์สาหรับ
ช่อ งปาก ผลิต ภัณ ฑ์ส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ผลิต ภัณ ฑ์แนวสปา แนวทางเลือ กการเลือ กซื้อ เครื่อ งส าอาง
หลักการใช้เครื่องสาอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัต กรรมเครื่อ งสาอางที่ เป็ นประโยชน์ ในทาง
เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
3(3-0-6)
(Thai Herbs Wisdom)
ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมปิ ั ญญาคนไทยในอดีตและปั จจุบนั ในการใช้สมุนไพรไทย
สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรม
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GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Technology)
ความก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีในยุค ดิจ ิท ัล ความหลากหลายของเทคโนโลยี ผลกระทบที่ม ีต่ อ
รูปแบบการดาเนินชีวติ ในยุคดิจทิ ลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม
และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบในยุคดิจทิ ลั
GE208 เกมดิ จิทลั
3(3-0-6)
(Digital Game)
เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรูท้ จ่ี าเป็ นในการเล่นเกมดิจทิ ลั กรณีศกึ ษาเกมดิจทิ ลั
(4) กลุ่มวิ ชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture)
ก. กลุ่มสุนทรียศาสตร์
GE301 ปรัชญาความรัก
3(3-0-6)
(Philosophy of Love)
แนววิธศี ึกษาปรากฏการณ์ ของความรักอันเป็ นอารมณ์ พ้นื ฐานของมนุ ษย์ โดยพินิจพิเคราะห์และ
อภิปรายประเด็นปั ญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทัง้ ในด้านทีเ่ ป็ นปั จเจก และในด้านทีม่ มี ติ สิ มั พันธ์
กับสังคมรอบตัว
GE302 ปรัชญาศิ ลปะ
3(3-0-6)
(Philosophy of Art)
แนววิธศี กึ ษากระบวนทัศน์ และการก่อขึน้ ของความหมายในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของ
ความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ
GE303 รูปรสกลิ่ นสีเสียง
3(3-0-6)
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรูปรสกลิน่ สีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิน่ สีเสียงในมิตขิ องธรรมชาติ ศาสนา สังคม และ
วัฒนธรรม อิทธิพ ลของรูปรสกลิน่ สีเสียงต่ อความรู้ส ึ กของมนุ ษ ย์และการสร้างสรรค์ศิล ปะของทุกด้านของ
มนุ ษ ย์ เช่ น สถาปั ต ยกรรม วรรณศิล ป์ จิต รกรรม มัณ ฑนศิล ป์ การน าความรู้เรื่อ งรูป รสกลิ่น สีเสียงไปใช้
ประโยชน์ ทางธุรกิจ เช่น แฟชัน่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ากับชีวติ สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบและวิธกี ารเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบตั กิ ารเล่า
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เรือ่ งเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพละคร
และภาพยนตร์ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์
ละครและภาพยนตร์และฝึกปฏิบตั ิ
GE306 นิ ทานโลก
3(3-0-6)
(Tales of the World)
ความหมายของนิทาน ความสาคัญและบทบาทของนิทานทีม่ ตี ่อมนุ ษยชาติ ลักษณะเด่นของนิทาน
ทัง้ ของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความนิทานสาคัญบางเรือ่ งทัง้ ของตะวันออกและตะวันตก
GE307 พระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
3(3-0-6)
คุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ความสาคัญ
ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธ์ทม่ี ตี ่อวงการหนังสือ
และสังคมไทย
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
3(3-0-6)
(Southeast Asian Writers Award)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ความสาคัญ คุณค่า
ของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ทม่ี ตี ่อวง
วรรณกรรมไทย
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย
3(3-0-6)
(Thai Poetry Recitation)
หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และทานอง
การอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทัง้ กลวิธกี ารใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน
GE310 นาฏศิ ลป์ ไทย
3(2-2-5)
(Thai Classical Dance)
หลัก เบื้อ งต้น และแบบแผนของนาฏศิล ป์ ไทย การฝึ กปฏิบ ัติก ารราพื้นฐาน เพลงช้า เพลงเร็ว
ราแม่บท
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GE311 แดนซ์
3(2-2-5)
(Dance)
รูป แบบและประเภทของการเต้ น เช่ น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy,
Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ
GE312 การขับร้อง
3(2-2-5)
(Singing)
วิธ ีก ารใช้ เสีย ง ประเภทของเพลง ควบคุ ม การใช้เ สีย ง การฟั ง และการจับ จัง หวะ ดนตรี ฝึ ก
ปฏิบตั ิการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของงาน
GE313 ดนตรีวิจกั ษณ์
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
การฟั งดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟั งดนตรี รวมถึงพัฒนาการ
ของการฟั งดนตรีประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและเครือ่ งดนตรี
GE314 การจัดดอกไม้
3(2-2-5)
(Flower Decoration)
ศาสตร์และศิลป์ แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึง
ประสบการณ์ สุ น ทรีย ะ ตลอดจนสามารถเข้า ใจถึงการใช้ด อกไม้เป็ น ภาพตัว แทนแห่ งการสื่อ สารอารมณ์
ความรูส้ กึ ได้อย่างละเอียดลออ
GE315 พัสตราภรณ์
3(3-0-6)
(Costume and Garment)
ประวัตขิ องเครือ่ งแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับ
บุ ค คล ยุค สมัย และจุด ประสงค์ ทัง้ ในบริบ ทวัฒ นธรรมของราชส านั ก และชาวบ้า น วิเคราะห์ก รณี ศึก ษา
การออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืนประวัติ ภูมหิ ลังของพัสตราภรณ์ไทย
GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้ า
3(2-2-5)
(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความสาคัญของเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับ การฝึกออกแบบเครือ่ งแต่งกาย
และเครือ่ งประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและ
สภาพของนักแสดง ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งหน้าเบือ้ งต้น และเทคนิคการแต่งหน้าสาหรับ
การแสดง
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GE317 ศิ ลปวิ จกั ษณ์
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกั ษณ์ศลิ ปกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่วมสมัยต่าง ๆ ทัง้ ในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด
สุนทรียรส
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
3(3-0-6)
(Thai Folk Games and Songs)
ประวัตคิ วามเป็ นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพืน้ บ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ ละประเภท อิท ธิพ ลของสภาพสังคม ภูม ิประเทศ ค่ านิ ยมและคติชีวติ ที่ต่ อ
การละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เพลงพืน้ บ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
ข. กลุ่มวัฒนธรรม
GE351 วัฒนธรรมประชานิ ยม
3(3-0-6)
(Popular Culture)
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิ ยม และอิท ธิพ ลที่มตี ่ อ สังคมไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประชานิยมกับ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและ
สื่อ มวลชน บริบ ททางสังคมและการเมือ ง การบริโภควัฒ นธรรม และวิเคราะห์ว ฒ
ั นธรรมประชานิยมที่ม ี
อิทธิพลในชีวติ ประจาวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สินค้าของทีร่ ะลึก
ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์
GE352 สื่อบันเทิ งอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Entertainment Media)
ลัก ษณะเฉพาะและลัก ษณะร่ว มของสื่อ บัน เทิงประเทศต่ าง ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน ความสัมพัน ธ์
ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
อิทธิพล ทีม่ ตี ่อกันในภูมภิ าคอาเซียน วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจทีป่ รากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน
GE353 ศิ ลปวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Cultures)
แนวคิดเรือ่ งอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
การสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว แนวคิด
ชาตินิยม และการแก้ไขวิกฤตของชาติ
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GE354 อิ ทธิ พลวัฒนธรรมต่างชาติ ในศิ ลปะไทย
3(3-0-6)
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน
โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้างสรรค์ศลิ ปะไทย
GE355 ประวัติศาสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
3(3-0-6)
(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติศ าสตร์ส งั คมไทยหลังการเปลี่ย นแปลงการปกครอง ว่าด้ว ยการพัฒ นาประเทศตามแบบ
ตะวันตก และผลกระทบที่มตี ่อสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม
แนวคิดเรือ่ งความเป็ นไทย ท้องถิน่ ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง การคลีค่ ลาย และการ
ดารงอยูข่ องสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวตั น์
GE356 อุดมการณ์ สร้างชาติ ของจีน
3(3-0-6)
(China’s National Ideology)
พัฒนาการด้านประวัตศิ าสตร์ ปรัชญา ภูมปิ ั ญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ทีส่ ะท้อน
มุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
3(3-0-6)
(Current World Events)
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ ในโลก ทัง้ มิตทิ างด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ ความร่วมมือ
และความขัดแย้งที่เกิดขึน้ ในสังคมโลกปั จจุบนั รวมทัง้ เหตุการณ์สาคัญในประเทศไทยที่สมั พันธ์กบั เหตุการณ์
ในโลก เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์สาคัญของโลกที่เกิดขึน้ ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงได้
GE358 ภาวะหลายภาษา
3(3-0-6)
(Multilingualism)
ลัก ษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒ นธรรม เกณฑ์ก ารจ าแนกภาษาต่ า ง
ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาทีม่ ตี ่อพลเมืองในสังคม
GE359 การจัดการพิ พิธภัณฑ์
3(3-0-6)
(Museum Management)
ความหมาย หน้ าที่ ความสาคัญ และคุณ ค่ าของพิพิธภัณ ฑ์ท่มี ตี ่ อสังคม ประเภทและรูปแบบของ
พิพธิ ภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพธิ ภัณฑ์ การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ การตลาด
ของพิพธิ ภัณฑ์ การอนุ รกั ษ์และการจัดแสดง พิพธิ ภัณฑ์ท้องถิน่ หรือพิพธิ ภัณฑ์พ้นื บ้าน ตัวแบบพิพธิ ภัณฑ์
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ภูมปิ ั ญญาไทย การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพธิ ภัณฑ์ในอุดมคติ พิพธิ ภัณฑ์เสมือนจริง
GE360 ปรัชญาตะวันตก
3(3-0-6)
(Western Philosophy)
แนวคิดวิธศี กึ ษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประเด็นปั ญหาสาคัญในสมัยต่าง ๆ
ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ เพื่อเรียนรูพ้ ้นื ฐานและพัฒนาการทางความคิดที่
เกิดขึน้ ในโลกตะวันตก
GE361 ปรัชญาตะวันออก
3(3-0-6)
(Eastern Philosophy)
แนวคิดวิธศี กึ ษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ได้แก่
อินเดีย จีน และญี่ป่ ุน เพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาสาคัญ ด้านการแสวงหาความหมายของชีวติ ตามวิถีแห่ง
ตะวันออก
GE362 วัฒนธรรมชา
3(3-0-6)
(Tea Culture)
กาเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัตศิ าสตร์ของสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ
โดยเฉพาะของจีน ญี่ป่ นุ และภูมภิ าคอาเซียน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติ
ต่ าง ๆ เกี่ย วกับ ใบชาและการบริโภคชา การสร้างสรรค์ธุ รกิจ ชา วัฒ นธรรมร้านน้ าชาใน ภาคใต้ ชากับ
พิธกี รรม
ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวตั น์
GE363 วัฒนธรรมข้าว
3(3-0-6)
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทัง้ ใน
วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศกึ ษา
วัฒนธรรมข้าวในสถานทีจ่ ริง วิเคราะห์และสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย
GE364 วัฒนธรรมน้า
3(3-0-6)
(Water Culture)
วัฒนธรรมน้าในคติไทยทีป่ รากฏในวรรณคดี ตานาน เรือ่ งเล่า ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของ
น้าในพระราชพิธ ี ประเพณีและคติชนเกีย่ วกับน้ าในภูมภิ าคต่าง ๆ ภูมปิ ั ญญาของการจัดการน้าของคนไทยใน
ยุคอดีต มโนทัศน์เรือ่ งวัฒนธรรมน้าในยุคชลประทาน การจัดการน้ากับปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั
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GE365

ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติค วามเชื่อ เกี่ย วกับ ศาลเจ้า และการไหว้เจ้า ของชาวจีน ในประเทศไทย การไหว้เจ้ากับ การ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ากับการตัง้ ชุมชนชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน บทบาทของศาล
เจ้าและ การไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และ
พัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวตั น์ กรณีศกึ ษาศาลเจ้าและพิธกี รรมไหว้เทพเจ้าจีนทีเ่ ด่น ๆ ในสังคมไทย
ความหลากหลายของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุท์ ส่ี าคัญในสังคมไทย การธารงไว้ซง่ึ ชาติพนั ธุ์ ความแตกต่างหลากหลายของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคม สังคมพหุลกั ษณ์ กบั ความท้าทายในประชาคม
อาเซียน สารวจพืน้ ทีย่ ่านทีอ่ ยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุใ์ นกรุงเทพมหานครทีส่ าคัญ ๆ
GE366

GE367

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทาง
เพศในมิตติ ่างๆ ทัง้ ทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุ ษยวิทยา ทางจิตวิทยา และอื่น ๆ ความเข้าใจความหลากหลาย
ทางเพศในสังคมไทย
GE368

คติ ชนสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Folklore)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์
กิจกรรมทางสังคม รวมทัง้ อิทธิพลของคติชนแนวใหม่ทม่ี ตี ่อสังคมไทยปั จจุบนั
GE369

โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
3(3-0-6)
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม ประวัติของศิลปะไทย
และศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่
ท้องถิ่ นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ แนวคิดเรื่องสิง่ บ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนที่นาไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม
กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม กรณีศกึ ษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิน่ บ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจาก
GE370
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สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์มาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็ นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรูปธรรม
GE371

ราชประเพณี และพระราชพิ ธีในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้ าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธใี นประเทศไทย พัฒนาการของราชประเพณีและ
พระราชพิธใี นประวัตศิ าสตร์ไทย ราชประเพณีและพระราชพิธสี าคัญในราชสานักไทย
GE372

ประเพณี ประดิ ษฐ์
3(3-0-6)
(Invented Tradition)
ความหมาย ความสาคัญของประเพณีประดิษฐ์ กาเนิดและพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณี ประดิษฐ์ วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้ าที่ของประเพณี ประดิษฐ์ อิทธิพลของ
ประเพณีประดิษฐ์ท่มี ตี ่อการสร้างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปั จจุบนั กรณีศกึ ษาประเพณีประดิษฐ์ใน
สังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ทเ่ี กิดขึน้ ในสังคมไทยปั จจุบนั
GE373

ประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Tradition and Festival in Thailand)
ความสาคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณีและเทศกาลต่อวิถชี วี ติ คติความ
เชื่อ ค่านิยมและภูมปิ ั ญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจาปี ในสังคมไทย
ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
3(3-0-6)
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่าย ความสาคัญและคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั ภาพถ่าย ความหมายของภาพถ่ายที่มคี ุณค่าทัง้ ทางจิตใจและทางประวัตศิ าสตร์ การสร้างสรรค์
ศิลปะการถ่ ายภาพ การผสมผสานทัง้ ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิ คปฏิบ ัติ และความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ ายเพื่อจรรโลงใจต่ อ
สังคม
GE374

ประวัติศาสตร์แอนิ เมชัน่
3(3-0-6)
(Animation History)
ประวัตศิ าสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชันตั
่ ง้ แต่ลาดับเวลา วิธกี าร
และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์
ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม
GE375
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GE376 ความเชื่อในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Faiths in Thai Society)
ความหมายของความเชื่อ ประเภทของความเชื่อ แนวคิดและทฤษฎีทใ่ี ช้ศกึ ษาความเชื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิน่ ต่าง ๆ การเก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม วิเคราะห์ขอ้ มูลความเชื่อ
ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Astrology and Forecasting)
แนวคิด เรื่อ งโหราศาสตร์แ ละการพยากรณ์ ข องสัง คมตะวัน ออกและตะวัน ตกเชิง เปรีย บเทีย บ
คติ ความหมายและระบบภูม ิปัญ ญาในโหราศาสตร์ไทย ประเภทของโหราศาสตร์และการพยากรณ์ การใช้
ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์ การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์
กรณีศกึ ษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปั จจุบนั
GE378 ศาสนาของโลก
3(3-0-6)
(World Religions)
ความรูเ้ กี่ยวกับศาสนาสาคัญ ของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู
ปรัชญาและวัตรปฏิบตั ิของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์ สงั คมยุคผสมผสานทางศาสนาในปั จจุบนั ศาสนาใน
ท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก การวิเคราะห์การนาศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย
GE379 หมากล้อม
3(2-2-5)
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขัน้ พืน้ ฐานสาหรับเล่นในช่วงเปิ ดเกม กลางเกม และปิ ดเกม ความหมาย
ของพืน้ ที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย การจบ-เม็ด 9 เกม วิธกี ารเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
GE380 หมากรุกไทยและสากล
3(2-2-5)
(Thai and International Chess)
ประวัติและความเป็ นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุก
สากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล การนับศักดิ ์และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล
ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั กิ ารเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ
ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้
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(5) กลุ่มวิ ชาคุณภาพชีวิตและสังคมยังยื
่ น (Quality of Life and Sustainable Society)
ก. กลุ่มคุณภาพชีวิต
GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิ จิทลั
3(3-0-6)
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความส าคัญ ของการรู้ส ารสนเทศ กระบวนการพัฒ นาบุ ค คลให้เป็ น ผู้รู้ส ารสนเทศ
โดยเริม่ จากการวิเคราะห์ค วามต้อ งการสารสนเทศ การเลือ กทรัพ ยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ
ตามความต้องการ การประเมินค่ าสารสนเทศ การจัดการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย
GE402 เปิ ดโลกกว้างสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Discovery of Learning Society)
ความหมาย ความส าคัญ ขององค์ ค วามรู้ท่ี ม ีต่ อ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน พลังแห่งการเรียนรู้ แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ สังคมและเครือข่ายการ
เรียนรู้ พลวัตของกระบวนการเรียนรู้ สังคมการเรียนรูใ้ นเครือข่ายโลกออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างพลังอานาจและความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ อย่างเป็ นระบบ และเกิดสังคมแห่งการเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์ได้ต่อไป
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
3(3-0-6)
(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรูเ้ ท่าทันสื่อ อิทธิพลของสื่อทีม่ ตี ่อผูบ้ ริโภค หลักการและแนวคิดสาคัญทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ การรู้เท่ า ทัน สื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้ แ ก่ ภาพข่ า ว โฆษณา รายการวิท ยุ ร ายการโทรทัศ น์
ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเน้นทาความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ
เทคโนโลยีส่อื จิตวิทยาการสร้างสาร และรูปแบบและภาษาในสื่อ ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และ
กฎหมายเพื่อการรูเ้ ท่าทันสื่อ
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Generation Z and Quality of Life)
แนวคิด และการวิจยั เพื่อ ประยุก ต์ใช้ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต เจนเนอเรชัน่ ซี ทัง้ ด้านร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจนเนอเรชันซี
่ การปรับตัวและ
การพัฒนาชีวติ อย่างมีคุณค่าและมีเป้ าหมายของเจนเนอเรชันซี
่ ยคุ ปั จจุบนั
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GE405 จิ ตวิ ทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
(Development Psychology)
ความหมายและความส าคัญ ของพั ฒ นาการ ปั จจัย ต่ า ง ๆ ที่ ม ี อิ ท ธพลต่ อ การเจริญ เติ บ โต
และพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกีย่ วกับพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย
GE406 จิ ตวิ ทยากับการบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Psychology and Self-Management)
หลัก การและการประยุกต์แนวคิดทางจิต วิทยาเพื่อทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบ
ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื และปรับตัวได้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดาเนินชีวติ
GE407 จิ ตวิ ทยาการทางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานเป็ นทีม ทัง้ ในบทบาทของผู้นาในการ
สร้างทีมงาน มนุ ษยสัมพันธ์ในการทางาน ความร่วมมือจัดการกับปั ญหา การสื่อสารเพื่อเข้าใจผูอ้ ่ื น ตลอดจน
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
GE408 การพัฒนาบุคลิ กภาพผูน้ า
3(3-0-6)
(Personality Development for Leader)
ทฤษฎี หลักปฏิบตั ิ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผู้นา การเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนา
ความเป็ นผูน้ าของตนทัง้ ด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
GE409 แฟชัน่
3(3-0-6)
(Fashion)
ความรู้เบื้อ งต้น ของการออกแบบแฟชัน่ ทัง้ ของตะวัน ออกและตะวัน ตก การสร้างสรรค์แ นวคิด
รูปแบบของแฟชันออกเป็
่
นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของแฟชันต่
่ อสังคม
GE410 การทาอาหาร
3(2-2-5)
(Cooking)
ความรู้ค วามเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ อาหารทัง้ ของไทย ตะวันออกและตะวันตก ฝึ กปรุงอาหารและ
ทาขนมอย่างง่าย
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GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึง
สมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ข. กลุ่มสังคมยังยื
่ น
GE451 ศาสตร์ของพระราชา
3(3-0-6)
(Knowledge of the King)
การพัฒนาสังคมไทยตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั เน้ นสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด
ความหมาย และการประยุก ต์ภูมปิ ั ญ ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
เศรษฐกิจพอเพียงกับ การด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิว ตั น์ และในฐานะเป็ น ทางออกในการเผชิญ กับ วิก ฤติโลก
ในยุคปั จจุบนั และการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิ ทยาลัยของเรา
3(3-0-6)
(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ นมาของหอการค้าไทย เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและ
มหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทยต่ อ สัง คมและประเทศในระดับ ภู ม ิภ าคและสากล บุ ค คลส าคัญ ที่ม ีคุ ณู ป การต่ อ
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงยื
ั่ น
3(3-0-6)
(Social Studies for Sustainable Society)
หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก
ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุ
ปั จจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคมทีย่ งยื
ั่ น
GE454 กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
ความหมายและลัก ษณะของกฎหมาย บ่ อ เกิด และวิว ฒ
ั นาการของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย
ที่สาคัญ ที่มาของกฎหมาย ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและกระบวนการนิ ติบญ
ั ญัติ
การบังคับใช้กฎหมายการตีความ การอุดช่องว่าง การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายทีส่ าคัญในชีวติ ประจาวัน
บุคคล นิตบิ ุคคล นิตกิ รรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา
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GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
(Intellectual Property)
กฎหมายคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ ทรัพ ย์ ส ิน ทางปั ญ ญา ลิข สิท ธิ ์ สิท ธิบ ัต ร เครื่อ งหมายทางการค้ า
การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิ การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
การเอาผิดกับผูล้ ะเมิด รวมถึงคดีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
GE456 การท่องเที่ยวในเชิ งภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Geography and Cultural Tourism)
ลัก ษณะ และความส าคัญ ของภูมศิ าสตร์ ที่ม ีอิทธิพ ลต่ อ วัฒ นธรรมและการท่ อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ลัก ษณะภู ม ิศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรม การน าความรู้ไปประยุก ต์ ใช้ในการประกอบอาชีพ ที่เกี่ย วข้อ งกับ ธุ รกิจ
การท่องเทีย่ ว
GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
3(3-0-6)
(Geography and History for Thai Tourism)
ลักษณะทางกายภาพและประวัตศิ าสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงสังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปั ญหาและผลกระทบทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วไทย
GE458 มโนทัศน์ เรื่องความตาย
3(3-0-6)
(Concept of Death)
ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับความตายของนักปรัชญาสาคัญ ของโลก
วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่องเล่าวรรณคดี เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับ
ความตายของคนไทย ภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเรือ่ งชีวติ หลังความตาย
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
3(3-0-6)
(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน ทัง้ ในชีวติ ส่วนตัว การทางาน และ
การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคม โดยใช้กรณีศกึ ษาเหตุการณ์ในชีวติ จริงทีเ่ ผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
GE460 นิ เวศสานึ ก
3(3-0-6)
(Ecological Consciousness)
มโนทัศ น์ เรื่องนิเวศสานึก ของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์กบั ธรรมชาติจากบทอ่านต่ าง ๆ
กาเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในสังคม แนวทางการสร้างนิเวศ
ส านึ ก การสร้างสรรค์ส่ ือ เพื่อ รณรงค์เ รื่อ งนิ เวศส านึ ก อาทิ การสร้า งภาพยนตร์ส นั ้ การผลิต โปสเตอร์เ พื่อ
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ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการเพื่ออนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การแสดงละครเวที
GE461 สิ่ งแวดล้อมในอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อม อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม ระบบการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมศิ าสตร์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ นโยบายและข้อตกลง
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้อ งกับสิ่งแวดล้อ มของประชาคมอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือ ด้าน
สิง่ แวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมในอาเซียนอย่างยังยื
่ น
2) หมวดวิ ชาเฉพาะ จานวน 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิ ชาแกน จานวน 24 หน่ วยกิ ต
HO101 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3 (2-2-5)
(Information Literacy Skills)
ทักษะการเรียนรู้ ความสาคัญ กระบวนการพัฒ นาความรู้และทักษะสารสนเทศ ประกอบด้ว ย
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
นาเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
HO118 การคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
(Critical Thinking)
การวิเ คราะห์ ล ัก ษณ ะของการอ้ า งเหตุ ผ ลเพื่ อ จู ง ใจให้ ผู้ อ่ื น ยอมรับ วิธ ีก ารค้ น หาความจริง
ที่ซ่อ นอยู่เบื้อ งหลังชุดของการอ้างเหตุ ผ ลหลากหลายแบบ การฝึ กฝนผ่ านกิจกรรมกลุ่ มโดยการใช้เหตุ ผ ล
เชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทัง้ แนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานทีเ่ ป็ นต้นฉบับของตนเอง
HO151 ความรู้เบือ้ งต้นสหวิ ทยาการทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
(Introduction to Interdisciplinary Studies in Social Sciences)
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ สหวิท ยาการทางสัง คมศาสตร์
การประยุ ก ต์ ใ ช้แ นวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ย วข้อ งกับ สหวิท ยาการทางสัง คมศาสตร์เ พื่อ ศึก ษาและเข้า ใจใน
ปรากฏการณ์ ท างสัง คมศาสตร์ การใช้ก รณี ศึก ษาเพื่อ ให้ผู้เรีย นได้ว ิเคราะห์แ ละศึก ษาถึง ประเด็น ต่ าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมสมัยใหม่ ทัง้ ในบริบทสังคมโดยทัวไปและธุ
่
รกิจ
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HO203 วาทศิ ลป์
3 (2-2-5)
(Speech Communication)
ทฤษฎีก ารสื่อ สารเบื้อ งต้ น และการถ่ า ยทอดความคิด เป็ นภาษา องค์ ป ระกอบของการพู ด ที่ดี
ความส าคัญ ของการพู ด ในสังคม การเลือ กหัว ข้อ เรื่อ งที่พู ด การพิจ ารณาผู้ ฟั ง การปรับ ปรุงและสร้า ง
บุคลิกภาพทีด่ ใี นการพูด และฝึกปฏิบตั ิ
HO302 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
(Group Dynamics)
ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ทีช่ ่วยให้แก้ปัญหาในการทางานและการสื่อสารในหน่ วยงาน การฝึกจัดการ
ดาเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา การฝึ กสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรูใ้ นรูปของคณะกรรมการ
การประชุมและการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่าง ๆ
HO351 การเขียนโครงการทางวิ ชาการและวิ จยั สหวิ ทยาการทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
(Academic and Research Project Writing in Interdisciplinary Studies
of Social Sciences)
หลักการเขียนโครงการ โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น โครงการนาเสนอ
กิจกรรม โครงการทางวิชาการ และโครงการวิจยั โดยใช้ภาษาและรูปแบบทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
HO451 จริ ยธรรมธุรกิ จและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริย ธรรมในการด าเนิ น ธุ รกิจ และวิส าหกิจ เพื่อ สังคม การศึก ษากรณี ศึก ษาด้านจริย ธรรมธุ รกิจ
ความรับผิดชอบของธุรกิจทีพ่ งึ มีต่อสังคม สิง่ แวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน
HO452 ระเบียบวิ ธีวิจยั และประสบการณ์ภาคสนามสหวิ ทยาการทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
(Research Methodology and Field Work in Interdisciplinary Studies
of Social Sciences)
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิ ด และทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สหวิท ยาการทางสัง คมศาสต ร์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิด และทฤษฎี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ สหวิท ยาการทางสัง คมศาสตร์เ พื่ อ ศึก ษาและเข้า ใจ
ในปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ การใช้กรณี ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้ว ิเคราะห์และศึกษาถึงประเด็นต่ าง ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมสมัยใหม่พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ ทัง้ ในบริบทสังคมโดยทัวไปและธุ
่
รกิจ
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ข. กลุ่มวิ ชาเอก จานวน 63 หน่ วยกิ ต
- วิ ชาเอกบังคับ จานวน 30 หน่ วยกิ ต
กลุ่มนิ เทศศาสตร์และการสือ่ สาร
HI101 หลักนิ เทศศาสตร์
3 (3-0-6)
(Principles of Communication)
เทียบเท่า CA106 หลักนิ เทศศาสตร์
ความหมาย ความส าคัญ ประเภท องค์ ป ระกอบ และกระบวนการสื่อ สาร หลัก การสื่อ สาร
ปั จจัยและอุปสรรคของการสื่อสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในระดับต่าง ๆ การสื่อสารภายในบุคคล
การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารมวลชน และบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาสังคม
HI102 สื่อมวลชนและสื่อใหม่
3 (3-0-6)
(Mass Communication and New Media)
ศึกษาก่อน HI101 หลักนิ เทศศาสตร์
เทียบเท่า CA113 สื่อมวลชนและสื่อใหม่
แนวคิด เกี่ย วกับ สื่อ มวลชนและสื่อ ใหม่ วิว ฒ
ั นาการ องค์ก รสื่อ สารมวลชนทัง้ ในและต่ างประเทศ
หลักการสร้างสรรค์เนื้อหาและคุณสมบัตขิ องผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในยุคดิจทิ ลั การวิเคราะห์ผู้รบั สารสื่อมวลชน
และสื่อ ใหม่ อิท ธิพ ลของการสื่อ สารมวลชนและสื่อ ใหม่ต่ อ สังคม บทบาทหน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบของ
สื่อมวลชนและผูส้ ร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อใหม่
กลุ่มภาษาและวัฒนธรรม
HI201 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Intercultural Communication)
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวตั น์ มิตทิ างวัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาท
และความส าคัญ ของการสื่อ สารข้ามวัฒ นธรรมที่ม ีต่ อ ปั จเจกบุ ค คลและองค์ก ร การปรับ ตัว เพื่อ กลมกลืน
กับวัฒนธรรม แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทัง้ ในระดับบุคคล
และระดับองค์กร
HI301 ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
3 (2-2-5)
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลักการพูดและการนาเสนองาน การวางแผนการพูดและการใช้ส่อื เพื่อประกอบการพูดและ
นาเสนองาน เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีส่อื ในการพูดและนาเสนองาน ฝึ กพูดและ
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นาเสนองานในลักษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงานการเสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
การแถลงข่าว และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุ่มธุรกิ จและบริ การ
HI202 ธุรกิ จออนไลน์
3 (3-0-6)
(Online Business)
ภาพรวมของการทาธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการทาธุรกิจออนไลน์ รวมถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
ในระบบนิ เ วศของธุ ร กิ จ ออนไลน์ ครอบคลุ ม โลจิ ส ติ ก ส์ ซั พ พลายเชน และระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ เทคนิคทางการตลาดสาหรับธุ รกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้เข้ าใจ
การทางานของระบบสาหรับทาธุรกิจออนไลน์ทใ่ี ช้อยูใ่ นโลกปั จจุบนั เข้าใจมุมมองของทัง้ ผูซ้ อ้ื ผูข้ าย และได้ฝึก
ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารเพื่อทดลองซือ้ ขายจริง
HI203 กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
3 (3-0-6)
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและกฎหมายการโอนเงินและการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
กลุ่มนวัตกรรม
HI302 การคิ ดเชิ งออกแบบ
3 (3-0-6)
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ การทดสอบและพัฒนา
ทางออกของปั ญหาแบบวนซ้าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคมหรือผูท้ ม่ี ปี ั ญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบทีส่ ร้างความแตกต่าง เพื่อเป็ นช่องทางเฉพาะ
ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
HI303 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Innovation Technology)
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีท่มี ผี ลกระทบต่อสภาพแวดล้อ ม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์
การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุ ปกรณ์ หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีว สั ดุ ฉ ลาด
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทัง้ วิทยาการเทคโนโลยีท่เี กิดขึน้ ใหม่ทม่ี ตี ่อการเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวติ
การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
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กลุ่มการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
HO401 สหกิ จศึกษา
6 (0-40-20)
(Cooperative Education)
การปฏิบตั ิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ ทางด้านวิชาการ และ
การปฏิบตั ิตนในสังคม การทางาน รวมทัง้ ดาเนิ นการตามขัน้ ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษาของสาขาวิชา และพนักงาน
ทีป่ รึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
3.2 ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ
รอง
ศาสตราจารย์
(จิตวิทยา)
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
(นิเทศศาสตร์)

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
นางสาวอุสา
สุทธิสาคร
นายพิชยั
นิมมานสกุล

ปร.ด.
ค.ม.
ศศ.บ.
นศ.ม.

สาขาวิ ชา

B.A.
นศ.บ.

สหวิทยาการ
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
พัฒนาการ
Radio Broadcasting
การประชาสัมพันธ์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2532
2524
2539

Friends University, USA
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2531
2528

อาจารย์

นายปานชัย
พูนวัตถุ

ศศ.ม.
ค.บ.

ภาษาศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526
2524

อาจารย์

นางสาว
ปาจรีย์
หวังรุง่ กิจ

ศศ.ม.
ค.บ.

จิต วิท ยาพั ฒ นาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาการปรึษาและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แน ะแน ว ก ารศึ ก ษ า
นอกโรงเรียน

2554
2550
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ตาแหน่ งทาง ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิ ชสาขาวิ
า สาเร็ชจาการศึกษาจากสถาบั
สาเร็จการศึ
น กษาจาก
ปี ที่สาเร็จปีการศึ
ที่สาเร็
กษา
จ
วิ ชาการ
สถาบัน
การศึกษา
อาจารย์
นางสาว
Ph.D. Mass Communication University of North
2556
พิชญ์พธู
Carolina at Chapel Hill,
ไวยโชติ
USA
M.S. Journalism
West Virginia University,
2550
USA
B.S. Public Relations
Indiana State University,
2546
USA
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3.2.2

ผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการ

ชื่อ-สกุล

รอง
นางสาวอุสา
ศาสตราจารย์ สุทธิสาคร
(จิตวิทยา)

ผูช้ ่วย
นายพิชยั
ศาสตราจารย์ นิมมานสกุล
(นิเทศศาสตร์)

ผลงานทางวิ ชาการ (การค้นคว้าวิจยั หรือการแต่งตารา)

ประสบการณ์
และการ
ฝึ กอบรม

-อุสา สุทธิสาคร สิรริ ตั น์ จรรยารัตน์ ปาจรีย์ หวังรุง่ กิจ และปานชัย พูนวัต ถุ. 2561. รายงาน
การวิ จยั : กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนกองทุนแม่และแผ่นดิ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ : สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร.
-อุสา สุทธิสาคร. 2559. จิ ตวิ ทยาวัยรุ่น. กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
-อุสา สุทธิสาคร. 2558. “พฤติกรรมเอือ้ เฟื้ อ ความเชื่อทางศาสนาและปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
แรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของผูบ้ ริจาคโลหิตในกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิ จยั ทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ, ปี ท่ี 9 ฉบับที่ 2.
-สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ อุสา สุทธิสาคร. 2558. “การพัฒนาตัวบ่งชีค้ ุณลักษณะผูน้ า
ตามแนวคิดคติรวมหมูข่ องผูน้ าชุมชนทีป่ ฏิบตั งิ านในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร.” วารสารศรีนคริ นทรวิ โรฒวิ จยั และ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปี ท่ี 14 ฉบับที่ 7.
พิชยั นิรมานสกุล. 2557. “การยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองพัทยาของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ”,
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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ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่มีใน
แล้ว หลักสูตรที่
จะเปิ ดใหม่
6
6

9

6

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

นายปานชัย
พูนวัตถุ

อาจารย์

นางสาว
ปาจรีย์
หวังรุง่ กิจ

อาจารย์

นางสาว
พิชญ์พธู
ไวยโชติ

ผลงานทางวิ ชาการ (การค้นคว้าวิจยั หรือการแต่งตารา)

ประสบการณ์
และการ
ฝึ กอบรม

-อุสา สุทธิสาคร สิรริ ตั น์ จรรยารัตน์ ปาจรีย์ หวังรุง่ กิจ และปานชัย พูนวัตถุ. 2561. รายงาน
การวิ จยั : กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนกองทุนแม่และแผ่นดิ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ : สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร.
-อุสา สุทธิสาคร สิรริ ตั น์ จรรยารัตน์ ปาจรีย์ หวังรุง่ กิจ และปานชัย พูนวัตถุ. 2561. รายงาน
การวิ จยั : กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชนกองทุนแม่และแผ่นดิ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ ฯ : สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร.
-พิชญ์พธู ไวยโชติ. 2561. การใช้ผมู้ อี ทิ ธิพลทางความคิดในการสื่อสารการตลาด.
งานสัมมนาทางวิ ชาการและการประชุมระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครัง้ ที่ 2.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 16 พฤษภาคม . (Proceeding)
-เอกพร บุญลาภ และพิชญ์พธู ไวยโชติ. 2561. พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเพศหญิง Generation X
และ Y ในการรับชมการรีววิ สินค้าผ่าน Micro Influenceral ทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ. งาน
สัมมนาทางวิ ชาการและการประชุมระดับชาติ ด้านการสื่อสาร ครัง้ ที่ 2. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 16 พฤษภาคม . (Proceeding)
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ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่มีใน
แล้ว หลักสูตรที่
จะเปิ ดใหม่
6
6

6

6

6

6

ตาแหน่ งทาง
วิ ชาการ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิ ชาการ (การค้นคว้าวิ จยั หรือการแต่งตารา)

-หทัยชนก ประเสริฐวิภากิจ และพิชญ์พธู ไวยโชติ. 2560. อุปสรรคการรับรูก้ ารประชา –
สัมพันธ์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน.
งานสัมมนาทางวิ ชาการและการประชุมระดับชาติ Communication 4.0 : นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ความยังยื
่ น ? มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 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.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

60

ประสบการณ์
และการ
ฝึ กอบรม

ภาระงานสอน
(คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่มีใน
แล้ว หลักสูตรที่
จะเปิ ดใหม่

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามในสาขาวิช าสหวิท ยาการมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ความรู้แ ละ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดยเป็ นการฝึกปฏิบตั งิ าน หรือ สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการหรือหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ นักศึกษาสามารถใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาได้อย่างหลากหลาย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนาม มีดงั นี้
4.1.1 ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชาชีพ สามารถคิด
วิเคราะห์ เพื่อเพิม่ ทักษะและประสิทธิภาพในการทางาน
4.1.2 ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิม่ ภาวะผูน้ าในการทางาน รูจ้ กั การคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.1.3 แก้ปั ญ หาเฉพาะหน้ าในการทางาน และคิดค้นนวัต กรรมใหม่ๆ เพื่อ ลดปั ญ หาการ
ทางานและเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1.4 ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นได้
4.1.5 สื่อ สารกับ ผู้ม าติด ต่ อ ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศได้
เหมาะสมกับการทางาน
4.2 ช่วงเวลา
ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคปลาย
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ
5.

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิ จยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิ บายโดยรวม
จัดทาโครงงาน/งานวิจยั ที่เกี่ยวกับสถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบตั งิ าน โดยต้องเสนอ
โครงการการศึกษาค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล การนาเสนอผลโครงงาน
หรือผลงานวิจยั ในรูปแบบรายงาน/รายงานในชัน้ เรียน หลังเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านภายในเวลาทีก่ าหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในการบู ร ณาการศาสตร์ท่ีห ลากหลายในการท าโครงงาน มีท ัก ษะ
ในการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การสื่อสาร การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ตลอดจนการนาเสนอผลงาน
และการเลือกใช้รปู แบบการนาเสนอทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีพฒ
ั นาการด้านทัศนคติในการทางาน คุณธรรม จริยธรรม และ บุคลิกภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคปลาย ปี ท่ี 4
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5.4 จานวนหน่ วยกิ ต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีก ระบวนการเตรียมการให้ค าแนะนา ช่ ว ยเหลือ ทางวิช าการแก่ นักศึกษา เช่น การเลือ ก
หัวข้อเรือ่ ง การแนะนาแหล่งข้อมูล การจัดตารางเวลาให้เข้าพบ/ให้คาปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
5.6.1 มีก ารประเมิน ผลความก้า วหน้ าของโครงงาน/การวิจ ยั ของนั ก ศึก ษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา เช่น การประเมินห้วข้อและขอบเขตของงานวิจ ัยภายในเวลา 1 เดือน นับจากเริม่ ไปปฏิบตั ิงาน
ประเมินความก้าวหน้าของโครงงานเป็ นระยะ ๆ ระหว่างทีอ่ าจารย์ไปนิเทศงานนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
2 ครัง้ รวมทัง้ ในช่วงทีน่ กั ศึกษาขอเข้ารับคาปรึกษา
5.6.2 มีก ารประเมิน ผลโครงงานเมื่อสิ้นสุ ดการปฏิบตั ิงาน โดยนักศึ กษาจะต้อ งจัดทาเป็ น
รายงานโครงงาน/การวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้พนักงานทีป่ รึกษาประเมินร่วมกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
5.6.3 หลังเสร็จสิ้นการประเมิน นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ

ด้านการมีวนิ ยั ในตนเองและการ
เคารพต่อกฎระเบียบ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
มีก ารสอดแทรกเรื่อ งการแต่ ง กาย การเข้ า สัง คม เทคนิ ค การ
น าเสนอ การมีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ท่ี ดี ในรายวิช าที่เ กี่ ย วข้ อ งและ
ในกิจกรรมปั จฉิมนิเทศ
กาหนดให้มรี ายวิชาทีน่ กั ศึกษาต้องทางานเป็ นกลุ่ม มีการแบ่งงาน
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานและนาเสนอรายงาน
เพื่อเป็ นการฝึกให้นกั ศึกษาได้สร้างภาวะผูน้ าและการเป็ นสมาชิก
กลุ่มทีด่ ี
มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาได้หมุนเวียนกันในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อฝึกให้มคี วามรับผิดชอบ
มีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและรูจ้ กั การให้อภัย
มีกติกาทีจ่ ะสร้างวินัยในตนเอง เช่นการเข้าเรียนตรงเวลา การเข้า
ชัน้ สม่าเสมอ ดูแลการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
มีการให้ความรูถ้ งึ ผลกระทบต่อสังคมและจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีความภาคภูมใิ จในอาชีพของตนเอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

62

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั ในการทางาน
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
(3) มีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(4) มีจรรยาบรรณและทัศนคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ และแสดงออกซึง่ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื อย่างสม่าเสมอ
(5) เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในชัน้ เรียน เน้นในเรือ่ งความซื่อสัตย์
ความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื
(2) สอนโดยเน้นให้เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
(3) สอนโดยใช้กรณีศกึ ษาและอภิปรายร่วมกัน
(4) ยกย่องนักศึกษาทีม่ กี ารแสดงออกอันเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
(5) กาหนดให้มวี ชิ าด้านจรรยาบรรณ
2.1.3 วิ ธีการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
(1) สังเกตการแสดงพฤติกรรมของผูเ้ รียน และกับผูส้ อนทุกคน
(2) สังเกตจากการทางานเป็ นกลุ่มระหว่างผูเ้ รียนร่วมกัน
(3) ประเมินจากการไม่กระทาทุจริตในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและ
การสอบของนักศึกษา
(4) การประเมินจากการสอบวิชาจรรยาบรรณ และการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
โดยองค์กรทีน่ กั ศึกษาเข้ารับการฝึก ฯ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูใ้ นศาสตร์หลักทัง้ ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง
และทันต่อเหตุการณ์
(2) มีความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โดยมีทงั ้ การถาม-ตอบ และการอภิปรายเป็ นกลุ่ม
(2) มอบหัวข้อเรือ่ งให้คน้ คว้าและทารายงานทัง้ เดีย่ วและกลุ่ม
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(3) การศึกษานอกสถานทีแ่ ละทารายงานเปรียบเทียบความรูจ้ ากห้องเรียน
กับการศึกษาดูงานและ/หรือการทางานจริงภาคปฏิบตั ิ
(4) เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาเป็ นวิทยากรบรรยายพิเศษเฉพาะเรือ่ ง
(5) การสนับสนุนให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการสอน
2.2.3 วิ ธีการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
(2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
(3) ประเมินผลจากการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้คน้ คว้าและรายงานผล
(4) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพจากสถานประกอบการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและเป็ นระบบ
(2) สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม ทัง้ เชิง
กว้างและเชิงลึก
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพและการปฏิบตั งิ านจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทักษะการทางานทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายเป็ นกลุ่ม
(2) กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการทางาน
(3) การทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้คน้ คว้าหรืองานเกีย่ วกับการพัฒนา
(4) การบรรยายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสาเร็จในอาชีพ
(5) กาหนดให้มรี ายวิชาทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหา
2.3.3 วิ ธีการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากผลงานทีม่ อบหมายให้ทา
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามหน้าทีแ่ ละบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร้ ว่ มงานและ
แก้ไขปั ญหากลุ่ม
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(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดให้มเี นื้อหาทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในรายวิชาชีพ
(2) มอบหมายงานเป็ นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
(3) สอนโดยใช้กรณีศกึ ษา
(4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีช่ ่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะทางวิชาการและวิชาชีพ
2.4.3 วิ ธีการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้ รียนในกลุ่มทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ทางาน
(2) ประเมินตนเอง และประเมินซึง่ กันและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(4) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกวิชาชีพ
2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ด้ า นทัก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟั ง การพูด การอ่าน
การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการติดต่อสื่อสาร รูจ้ กั เลือก
รูปแบบของการนาเสนอทีเ่ หมาะสมกับเรือ่ งและผูฟ้ ั งทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิตใิ นการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) นาเสนอผลงานทีค่ น้ คว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
(2) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่างๆ
ในรายวิชาทีส่ ามารถทาได้
(3) ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์ทจ่ี าเป็ นต้องใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ
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2.5.3 วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ งตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและปากเปล่า
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน
(3) ประเมินผลจากการมอบหมายให้ทารายงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า
(4) ประเมินผลจากการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และสถิตไิ ด้อย่างเหมาะสม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
(1) ตรงต่อเวลา มีวนิ ยั ในการทางาน
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
(3) มีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
(4) มีจรรยาบรรณและทัศนคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพ และแสดงออกซึง่ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื อย่างสม่าเสมอ
(5) เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
3.2 ความรู้
(1) มีความรูใ้ นศาสตร์หลักทัง้ ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวาง
และทันต่อเหตุการณ์
(2) มีความรูท้ เ่ี กิดจากการบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้
ในงานอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและเป็ นระบบ
(2) สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม ทัง้ เชิงกว้าง
และเชิงลึก
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับวิชาชีพและการปฏิบตั งิ านจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาทักษะการทางานทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปฏิบตั แิ ละรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามหน้าทีแ่ ละบทบาทของตน
ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผูร้ ว่ มงานและ
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แก้ไขปั ญหากลุ่ม
(2) สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเหมาะสม
3.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน
และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศละนวัตกรรมในการติดต่อสื่อสาร รูจ้ กั เลือกรูปแบบ
ของการนาเสนอทีเ่ หมาะสมกับเรือ่ งและผูฟ้ ั งทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และ/หรือสถิตใิ นการประมวล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู้

5

1

2

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิ เคราะห์เชิ ง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคล และ สื่อสาร และ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

วิ ชาแกน
HO101 ทักษะการรู้
สารสนเทศ
HO118 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
HO151 ความรู้
เบือ้ งต้นสห
วิทยาการทาง
สังคมศาสตร์
HO203 วาทศิลป์
HO302 กระบวนการ
กลุ่มในการ
แก้ปัญหา

⚫  

⚫ ⚫  ⚫ 

⚫ 

⚫ ⚫

⚫  

⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

⚫ 

⚫

⚫   

⚫ ⚫  ⚫  

⚫   ⚫

⚫  
⚫  

⚫ ⚫  ⚫  
⚫ ⚫  ⚫  

⚫ 
⚫ 
⚫  ⚫ ⚫
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
HO351 การเขียน
โครงการ
ทางวิชาการ
และวิจยั สห
วิทยาการทาง
สังคมศาสตร์
HO451 จริยธรรมธุรกิจ
และความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
HO452 ระเบียบวิธี
วิจยั และ
ประสบการณ์
ภาคสนามสห
วิทยาการทาง
สังคมศาสตร์

2

3

4

ความรู้

5

1

2

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิ เคราะห์เชิ ง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคล และ สื่อสาร และ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ 

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  

⚫   ⚫

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫   

⚫ ⚫  ⚫  

⚫ 

⚫

⚫   

⚫ ⚫  ⚫  

⚫ 

⚫

⚫  

⚫ ⚫  ⚫  

⚫

⚫  

⚫ ⚫  ⚫  

⚫

วิ ชาเอกบังคับ
กลุ่มนิ เทศศาสตร์และ
การสื่อสาร
HI101 หลักนิเทศ
ศาสตร์
HI102 สื่อมวลชนและ
สื่อใหม่
กลุ่มภาษาและ
วัฒนธรรม
HI201 การสื่อสาร
ระหว่าง
วัฒนธรรม
HI301 ทักษะการพูด
และการ
นาเสนองาน
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู้

5

1

2

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิ เคราะห์เชิ ง
ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคล และ สื่อสาร และ
ความ
การใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

กลุ่มธุรกิ จและบริ การ
HI202 ธุรกิจออนไลน์ ⚫     ⚫ ⚫  ⚫  
⚫
HI203 กฎหมาย
⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 
⚫
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มนวัตกรรม
HI302 การคิดเชิง
⚫   
⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 
ออกแบบ

⚫
⚫

⚫ ⚫

นวัตกรรมทาง ⚫   
⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 
⚫ ⚫
เทคโนโลยี
สมัยใหม่
กลุ่มการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
HI401 สหกิจศึกษา
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
HI303

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การประเมิ น ข้ อ สอบของแต่ ล ะรายวิ ช าต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม ของสาขาวิ ช าหรือ
คณะกรรมการทีส่ าขาวิชาแต่งตัง้
2.1.2 การประเมิน ผลการสอบของแต่ ล ะรายวิช าต้ อ งผ่ า นที่ ป ระชุ ม ของสาขาวิช าหรือ
คณะกรรมการทีส่ าขาวิชาแต่งตัง้ ก่อนประกาศผลการสอบ
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2.1.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในวิชาประสบการณ์ วชิ าชีพ และ
วิชาสหกิจศึกษา ซึง่ ทางสถานประกอบการเป็ นผูร้ ายงาน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ในเรื่อง
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมันใจของบั
่
ณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพื่ อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รบั อนุปริ ญญา ปริ ญญา ต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 การให้อนุปริ ญญา
นักศึกษาศึกษาได้หน่ วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขัน้ ปริญญา ได้แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ
2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 หรือสอบได้หน่ วยกิต ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้
ปริญญา มีสทิ ธิขอรับอนุปริญญาได้
3.1.2 การอนุมตั ิ ปริ ญญา
3.1.2.1 นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั อนุมตั ปิ ริญญาจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) สอบไล่ ไ ด้ จ านวนหน่ ว ยกิ ต ครบตามหลัก สู ต รภายในระยะเว ลา
การศึกษาทีก่ าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข)
(2) ได้แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(3) มีความประพฤติดี
(4) ไม่มพี นั ธะติดค้างหนี้สนิ ใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชัวโมงตามที
่
ม่ หาวิทยาลัย
กาหนด (ภาคผนวก ข)
(6) สอบผ่ านข้อ สอบวัด มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุ รกิจ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด (ภาคผนวก ข)
3.1.2.2 นักศึกษาที่สอบไล่ได้จานวนหน่ วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่ถงึ 2.00 จะได้รบั อนุมตั ปิ ริญญาก็ต่อเมือ่
(1) ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปิ ดสอนตามหลักสูต รต่ อไปอีกจนกว่าจะทา
แต้มเฉลีย่ สะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่ วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข) ว่าด้วยเรือ่ งระยะเวลาการศึกษา
(2) ลงทะเบียนศึกษาซ้าเฉพาะวิชาซึง่ นักศึกษาเคยสอบได้ลาดับขัน้ D+ D
หรือ F จนกว่าจะทาแต้ม เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิท ยาลัย
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หอการค้าไทยว่าด้วยการศึก ษาระบบหน่ วยกิต ขัน้ ปริญ ญาบัณ ฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข) ว่าด้วยเรื่อ ง
ระยะเวลาการศึกษา
3.1.2.3 ในกรณี ท่ีได้รบั ร้อ งเรีย นหรือ ปรากฏแก่ ม หาวิท ยาลัย ว่ า นั ก ศึก ษาผู้ใดมี
พฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ องมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลัยมีสทิ ธิทจ่ี ะชะลอการอนุ มตั ิ
ปริญญาเอาไว้ก่อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีท่ผี ลของการสอบสวนเป็ นที่ปรากฏชัดว่า
นักศึกษาผูน้ นั ้ มีพฤติกรรมทีเ่ สื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ องมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง สภามหาวิทยาลัยมีสทิ ธิท่ี
จะไม่อนุมตั ปิ ริญญา

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งดาเนินการโดยฝ่ ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้
อาจารย์ใหม่ได้ทราบกฎระเบียบ และทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ฝ่ายวิชาการร่วมกับศูนย์
ความเป็ นเลิศทางการสอนจัดให้มกี ารสาธิตการสอนจากคณาจารย์ทม่ี คี วามสามารถทางการสอนในสาขาต่างๆ
แก่อาจารย์ใหม่เป็ นประจาทุกปี
1.2 คณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ จัดประชุมเพีอ่ ให้คณาจารย์ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา เป้ าหมายของหลักสูตร และผลสัมฤทธิ ์ทีม่ ุ่งหวัง ตลอดจนจัดการอบรมวิธกี ารสอน เพื่อให้คณาจารย์
ได้พฒ
ั นาศักยภาพในด้านวิธกี ารสอน และเพิม่ พูนความรูใ้ นด้านการเรียนการสอนให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวตั น์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
2.1.1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ทางการสอนทัง้ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และในต่างประเทศ
2.1.2 มีก ารพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล โดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์และประยุกต์ศิล ป์
จัดให้มกี ารอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อ งกับการวัดและประเมินผล ได้แก่ การแนะนาเรื่อ งการตัดเกรดออนไลน์
ให้คณาจารย์เป็ นประจาทุกปี
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มีการพัฒนาด้านวิชาการ โดยคณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ และมหาวิทยาลัย
สนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจยั ทัง้ ในและนอกสถาบัน ให้ทุนและหาแหล่งทุนเพื่อการวิจยั พร้อมทัง้ จัดอบรม
เกีย่ วกับการทาวิจยั และจัดหา Mentor
2.2.2 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ โดยคณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ และมหาวิทยาลัยให้
ทุ น คณาจารย์ไ ปศึก ษาต่ อ เพื่อ เพิ่ม พู น คุ ณ วุ ฒ ิ และความก้ าวหน้ าทางวิช าชีพ ตลอดจนจัด ให้ม ีโครงการ
สหกิจอาจารย์เพื่อให้คณาจารย์ได้เพิม่ พูนประสบการณ์ โดยปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานหรือสถานประกอบการที่
เกีย่ วข้องกับวิชาทีส่ อน และเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1.1 มีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา ดูแลให้คาแนะนา และคาปรึกษาตลอดจนแนะแนวปฏิบตั ิ
ให้แก่อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบแต่ละหลักสูตร
1.2 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ บริหารของคณะ
และสาขาวิชา ติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีก ารประเมิน ความพึงพอใจของหลัก สูต รและการเรีย นการสอน โดยการจัด สนทนากลุ่ ม
(Focus Group) จากนัก ศึก ษาของสาขาวิชา และผู้เรีย นประเมิน การสอนออนไลน์ ในทุ ก รายวิชา ทุ ก ภาค
การศึกษา
1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริห ารงบประมาณ คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และ วัสดุครุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ ให้กบั สาขาวิชาอย่างเพียงพอ ภายในงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพ ยากรการเรีย นการสอน สาขาวิช ามีค วามพร้อ มด้ า นทรัพ ยากรสารสนเทศ โดย
ส านั ก หอสมุ ด กลางได้ จ ัด หาหนั ง สือ ต าราภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ รวมทัง้ ฐานข้อ มู ล และสื่อ
อิเล็ก ทรอนิกส์ประกอบบทเรียน นอกจากนี้ยงั มีห้อ งปฏิบตั ิการทางภาษาที่ทนั สมัย และโปรแกรมประยุกต์
เสริมการเรียนการสอนทางภาษาทีเ่ พียงพอกับจานวนนักศึกษา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดหาหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์และการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2.3.2 อาจารย์ผสู้ อนแต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ และสื่อการสอน
อื่นๆ เพื่อให้สานักหอสมุดกลางดาเนินการจัดหาสาหรับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา
2.3.3 การประเมิน ความเพียงพอของทรัพ ยากร มีการประเมิน ความเพียงพอโดยการท า
Focus Group จากนักศึกษาของสาขาวิชา
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
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3.1.2 มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ ในการรับอาจารย์ใหม่
ทัง้ อาจารย์ประจาและอาจารย์พเิ ศษคือ การรับอาจารย์ประจาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ต้องจัดให้มกี ารสอบ
สอน และสอบสัมภาษณ์ โดยกาหนดให้มกี รรมการชาวไทยอย่างน้อย ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้ า
สาขาวิชา รองหัว หน้ าสาขาวิชา หรือ เลขานุ การสาขาวิชา และกรรมการจากสานักบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
สาหรับการรับอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ ต้องมีกรรมการชาวต่างชาติ อย่างน้อย 1 คน และรองประธานฝ่ าย
วิเทศของคณะ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์
คณาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร และผู้ส อน จะต้องประชุมร่ว มกันเพื่อวางแผนจัดการเรียน
การสอน การร่ว มกัน แก้ ไ ขปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น การเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื่อ การปรับ ปรุง หลัก สู ต ร ตลอดจน
การปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
หลักเกณฑ์การแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษ คือพิจารณาจากประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์
การทางานตรงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนให้มคี ุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีทเ่ี กี่ยวข้องกับภาระงานทีร่ บั ผิดชอบและ
มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกาหนด
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
มีก ารอบรมให้ค วามรู้ท่ีเกี่ยวข้อ งกับ ภาระงานที่รบั ผิดชอบโดยการสนับ สนุ น จากคณะและ
มหาวิทยาลัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
5.1.1 คณะแต่ งตัง้ อาจารย์ท่ีป รึก ษาทางวิช าการให้แ ก่ นั ก ศึก ษาทุ ก คน พร้อ มทัง้ ก าหนด
บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษา
5.1.2 คณาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคนจะต้องทาหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา พร้อมทัง้ กาหนดชัวโมงให้
่
คาปรึกษา (Office Hours) โดยจัดทาตารางการปฏิบตั งิ านติดไว้หน้าห้อง
ทางานเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าพบได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้มรี ะบบที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
เรือ่ งเกีย่ วกับวิชาการ โดยการพิจารณาคาอุทธรณ์เป็ นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

73

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
คณะมนุ ษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ตามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต โดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บณ
ั ฑิต และวิเคราะห์ผลเพื่อ นาไปสู่การปรับปรุง แก้ไขหลักสูต ร
การวางแผนการรับนัก ศึก ษาใหม่ห รือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของผู้ใช้
บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ าหมายตัว บ่ งชี้ ท งั ้ หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่ อ เนื่อ ง 2 ปี การศึก ษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิระดับปริญ ญาตรีต่อ ไป ทัง้ นี้เกณฑ์การประเมิน ผ่ าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 4 คน
และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก อย่าง
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
น้อย 3 คน ทีม่ สี ่วนร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดการสอบ
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมินหลักสูตร แต่ไม่เกิน 60 วัน
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
หลังสิน้ สุดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ ก่ี าหนดอย่างน้อยร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกทีเ่ ปิ ดสอนใน
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
แต่ละปี การศึกษา
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ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
✓ ✓ ✓ ✓
ทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปี ทแ่ี ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
✓ ✓
5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่
✓
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

หมวดที่ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
1.1 การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
พิจารณาจากตัวผูเ้ รียนโดยอาจารย์ผสู้ อนจะประเมินผูเ้ รียนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา การตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษาในชัน้ เรียน เป็ นต้น โดยมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน
รวมทัง้ จัดประชุมคณาจารย์ประจาสาขาวิชาในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อนามาปรับปรุงคุณภาพการสอนต่อไป
1.2 การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น วิธกี าร
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย/วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล การใช้ส่อื
การสอน เป็ นต้น โดยนักศึกษาจะประเมินการสอนออนไลน์เมื่อสิน้ สุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ทัง้ นี้ผลการประเมินจะจัดส่งให้ผสู้ อนและหัวหน้าหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

75

2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะทาโดย
2.1 ประเมินโดยนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4
2.2 ประเมินโดยนักศึกษาเป็ นกลุ่มตามชัน้ ปี การศึกษา ตัง้ แต่ชนั ้ ปี ท่ี 1 ถึงชัน้ ปี ท่ี 4
2.3 ประเมินโดยการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และสถานประกอบการต่างๆ
3. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 มีการประเมินคุณ ภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีตวั บ่งชี้การประกันคุณ ภาพภายในระดับ
สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
3.2 มีก ารประเมิน การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาจากคณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพหลัก สูต ร
ภายนอก
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูต รสรุปผลการดาเนินงานประจาปี และแจ้งในที่ประชุมคณาจารย์ประจา
สาขาวิชาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน และดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาและแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต ขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
- ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขัน้ ปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
- ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขัน้ ปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
- ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
- ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ภาคผนวก ค คาสังสภามหาวิ
่
ทยาลัยหอการค้าไทยที่ 17/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ง ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา หมวดวิ ชาศึกษาทั ่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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