
1 
 

 
 

 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาองักฤษและการแปล 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

Bachelor of Arts Program 
In 

English and Translation 
(Revised Curriculum 2017) 

 
 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  



2 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  

รหสัหลกัสูตร :  25510561103711 

      ภาษาไทย : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
      ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in English and Translation 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

    ช่ือเตม็ (ไทย)      : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษและการแปล) 
    ช่ือยอ่ (ไทย)        : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษและการแปล) 
    ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Arts (English and Translation) 
    ช่ือยอ่ (องักฤษ)   : B.A. (English and Translation)  

 
3. วชิาเอก / หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 

สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลมุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและ
ทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการแปล สามารถน าความรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรม ไป
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัแกปั้ญหาและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็น
บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสังคมและตลาดงานปัจจุบนั 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

135   หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

            เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี  
5.2  ประเภทของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรทางวชิาการ 
5.3  ภาษาทีใ่ช้ 
 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวชิาหลกัเป็นต าราภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
     5.4 การรับเข้าศึกษา 

           รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
     5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

           เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

           ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

- คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือวนัท่ี 25 เดือน
มกราคม  พ.ศ. 2560 

- สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดพ้ิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ 
 ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2560  เม่ือวนัท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

- สภามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดอ้นุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 (323) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

- เปิดสอนภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
                 หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1.  ล่าม นกัแปลประจ าองคก์รและ/หรืออิสระ 
2.  บุคคลากรในธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น มคัคุเทศกท์ั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3.  บุคคลากรในธุรกิจการโรงแรม เช่น พนกังานตอ้นรับ  
4.  บุคคลากรในธุรกิจการบิน เช่น พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินและภาคพื้นดิน 
5.  ครู / อาจารย ์/ นกัวชิาการ 
6.  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ  
7.  เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
8.  บุคคลากรดา้นการประสานงานฝ่ายต่างประเทศในองคก์รรัฐและ/เอกชน  
 

9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

    ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล                                                                                                                                                                                                           คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
 

ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

1.   อาจารย ์
 

ภาสกร เช้ือสวย PhD (Translation and 
Intercultural Studies) 
ศศ. ม. (ภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อการส่ือสาร
และการพฒันา) 
ศศ.บ. (โบราณคดี) 

University of Manchester, 
UK 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2553 
 

2540 
 
 

2531 
2.   อาจารย ์
 

รสสุคนธ์ รัตน
ธาดา 

ศศ. ม. (ภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อการส่ือสาร
และการพฒันา) 
ศศ. บ. (การโรงแรม) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2543 
 
 

2537 
3.   อาจารย ์
 

นฤพนธ์ สอนศรี ศศ. ม. (ภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อการส่ือสาร
และการพฒันา) 
ศศ. บ. (ภาษาองักฤษ) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2544 
 
 

2538 
4.   อาจารย ์
 

Thomas Smith MA (Classical 
Languages) 
MA (Classical Studies) 
 

University of Chicago, 
USA 
Villanova, USA 
 

1992 
1990 
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BA (Literature and Latin) West Chester University, 
USA 

1988 

5.  อาจารย ์ นวลนอ้ย  
ตระกลูกิตติไพศาล 

ศศ. ม. (ภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อการส่ือสาร
และการพฒันา) 
วท. บ. (กายภาพบ าบดั) 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2541 
 
 

2530 
 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
       11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ีสอง (พ.ศ.2551-2565) โดยส านกังานการ
อุดมศึกษา มีเป้าหมายไวว้า่ จะยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ
สามารถปรับตวัเขา้กบังานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใน
โลกาภิวตัน์ ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีมีบทบาทสูงสุดในวงการการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เป็นภาษาต่างประเทศท่ีรัฐบาลทุกสมยัให้ความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ ทั้ง
ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน อีกหน่ึงทกัษะท่ีมีบทบาทส าคญัมากข้ึนเม่ือมีการใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษากลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ คือทกัษะดา้นการแปล ทั้งการแปลตวัอกัษรและค าพูด 
เป็นทกัษะท่ีนอกจากจะตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาองักฤษและไทยแลว้ ยงัตอ้งอาศยั
ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองของวฒันธรรมทั้งสองประเทศอีกด้วย การเรียนการสอนด้านการแปล
มกัจะแทรกอยูใ่นการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัชั้นประถมและมธัยมศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียน
มีความเขา้ใจในตวัภาษาและความหมาย ตลอดจนเพิ่มพูนคลงัค าศพัท์ของตน นับว่าการแปลเป็นอีก
ทกัษะหน่ึงทางภาษาท่ีควรได้รับการพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบนัท่ีขอ้มูลข่าวสาร วิชาความรู้ ความบนัเทิง ไดรั้บการถ่ายทอดอยา่งแพร่หลายทั้งท่ีเป็นเอกสารและ
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต การแปลมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งในการเผยแพร่ความรู้และขอ้มูลข่าวสารเหล่าน้ีใหผู้ ้
ใชไ้ดมี้โอกาสเขา้ถึงขอ้มูลนั้น ๆ ไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน และมีส่วนผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
มากข้ึน การผลิตบุคคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการใชแ้ละการแปลภาษาองักฤษ
และภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อท่ีจะช่วยพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ซ่ึงมุ่ง
ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร รวมทั้งยงัมุ่งให้บริการทางวิชาการ
เพื่อแสดงศกัยภาพความเป็นผูน้ าดา้นภาษาเพื่อการส่ือสาร จึงเห็นสมควรอยา่งยิง่ใหมี้การพฒันา/ปรับปรุง
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หลกัสูตร เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาบุคคลากรอนัจะมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
     11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลตระหนกัวา่การปรับปรุงหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 
2560 ควรสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัท่ีเป็นผลมาจากการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ประเทศไทยตอ้งการบุคคลากรท่ีมีความสามารถทางดา้น
ภาษาองักฤษและการแปลมาเป็นส่ือกลางท่ีท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ส่วนหน่ึงท าให้มีชาวต่างชาติเขา้มาเดินทาง
ท่องเท่ียว ประกอบอาชีพ ตลอดจนพ านกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก บุคคลากรท่ีมีความรู้ทาง
ภาษาและวฒันธรรมท่ีดีจะสามารถส่ือสารสร้างความเข้าใจความความเหมือนและ/หรือแตกต่างทาง
ว ัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทางหน่ึง 
บุคลิกลกัษณะท่ีมีความเป็นมิตรของคนไทยท่ีเป็นท่ียอมรับของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวหรืออยู่
อาศยั เม่ือประกอบกบัการมีความรู้ทางภาษาและการแปลท่ีดี ท าให้ประเทศมีบุคคลากรดา้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ีหน่ึง และสามารถเผยแพร่ลกัษณะทาง
สังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีประทับใจให้กับนานาประเทศให้รู้จกัประเทศไทยได้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี
บุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการแปลยงัสามารถเป็นบุคคลากรท่ีท างานอยู่
ต่างประเทศได้โดยปราศจากก าแพงด้านภาษาและวฒันธรรม โดยเป็นส่วนหน่ึงบุคคลากรในองค์กร
ภายในประเทศท่ีมีสาขาอยู่ต่างประเทศ หรือองค์กรต่างประเทศได้เช่นกนั อนัเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ
พฒันาการมีประสบการณ์ต่างสังคมและวฒันธรรม อนัเป็นการเปิดโลกทศัน์ทางสังคมและวฒันธรรม 
ตลอดจนสร้างบุคคลากรคุณภาพท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจดา้นสังคมและวฒันธรรมไทยใหก้บัชาวต่างชาติได้
อีกทางหน่ึงดว้ย 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
       12.1. การพฒันาหลกัสูตร 

จากสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ียงัมีความขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ
และการแปลอยูอี่กเป็นจ านวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเชิงรุกท่ี
มีศกัยภาพในการผลิตบุคลากรดา้นภาษาองักฤษและการแปล โดยท่ีบุคคลากรนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ี
จะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานท่ีจะไปปฏิบติัในสาขา
อาชีพต่างๆ  
      12.2. ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกข้างตน้ ส่งผลท าให้จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษและการแปลในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสภาพการเปล่ียนแปลง
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ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรองรับการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ี
เจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะสอดคล้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการผลิตบณัฑิตให้มี
ความสามารถโดดเด่นดา้นภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อรองรับความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็น
นกัคิด นกัปฏิบติั และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งเป็นผูมี้จริยธรรม รักและภูมิใจในวฒันธรรมไทย  
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 
        13.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิาอืน่ 

เปิดสอนวชิาโทในหลกัสูตรใหแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวชิาอ่ืนภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
ประยกุตศิ์ลป์และประยกุตศิ์ลป์หรือนกัศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนได ้

 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิาอืน่ 
  รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งไปเรียนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนประกอบด้วยรายวิชาในหมวดศึกษา
ทัว่ไป วชิาโท  และวชิาเลือกเสรี   
    13.3 การบริหารจัดการ  
  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะเป็นผูบ้ริหารจดัการการเรียนการสอนวิชานั้นๆ โดยจะ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 

 
หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 
 สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความช านาญในการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการแปล รู้จกัคิดและวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ สามารถบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีจริยธรรมในวชิาชีพและมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม มีความสามารถในการน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพในสายงานหรือองคก์รท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษและการแปลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.2 ความส าคัญ 
 ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารในแวดวงต่าง ๆ ในระดบันานา
ประเทศ บณัฑิตสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลไดมี้ส่วนร่วมในการผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเป็นบุคคลากรในองคก์รรัฐและเอกชน ในการติดต่อ
ประสานงานกบัต่างประเทศ  ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ การเป็นนกัแปลท่ีมีความสามารถและ
ความช านาญเฉพาะดา้น อนัมีส่วนในการยกระดบัความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขนักบันานา
ประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จึงเล็งเห็น
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ความส าคญัในการผลิตบณัฑิตดา้นภาษาองักฤษและการแปล เพื่อใหมี้ส่วนในการพฒันาประเทศใหย้ ัง่ยนื
ต่อไป 
1.3 เหตุผลของการปรับปรุงหลกัสูตร 

หลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล น้ีเปิดสอนและปรับปรุงคร้ังสุดทา้ยเม่ือปีการศึกษา 
2554 ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี เพื่อให้
การจดัการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด  

    การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานความคิดหลกั 3 ประการ คือ         
1. ปรับ/เพิ่มกระบวนวชิาท่ีมีเน้ือหาพฒันาทกัษะและกระบวนวชิาท่ีเนน้ภาษาองักฤษและการแปล 
2. ปรับหลกัสูตรท่ีเนน้ให้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนมากข้ึน 
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้ และพฒันาศกัยภาพในดา้นต่างๆ อยา่งกวา้งขวางข้ึน 

1.4 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะและศกัยภาพในการใช้ภาษาองักฤษและการแปล สามารถประกอบ

อาชีพท่ีใชศิ้ลปะทางดา้นภาษาในวงการแปล งานส่ือสารมวลชน งานเขียนและงานสร้างสรรค์
อ่ืน ๆ    

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขา้ใจมนุษยแ์ละสังคม  มีสุนทรียภาพทางภาษา  
มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีวิธีการคิดท่ีเป็นระบบและสร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหาเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ์ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์งานหรือประกอบอาชีพและด ารงตนใน
สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมและความคิดของเจา้ของภาษาโดยผา่นงาน
วรรณกรรมและงานแปล  
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ .
ก าหนด  
 

1. พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน       
2. ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ี 
เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
หลักฐาน 
เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร  

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจ
และความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 
2. ประสานความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในวชิาสหกิจศึกษา             

ตัวบ่งช้ี 
ความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตระดบัมาก (3.51) 
หลักฐาน 
รายงานการส ารวจความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  

3. พฒันาคุณภาพนกัศึกษาให้
มีความรู้และประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

1. สร้างกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาไดมี้
ประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษ
และการแปล 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนกิจกรรมและ
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
หลักฐาน 
หลกัฐานการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

4. พฒันาคุณภาพของ
คณาจารยใ์หมี้ความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 

1. ส่งเสริมใหค้ณาจารย ์เขา้รับการ
อบรมทางวชิาการในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง                                           

ตัวบ่งช้ี                              
จ านวนคณาจารย ์ เขา้รับ
การอบรม 
ปีละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
100                                 
หลักฐาน                            
หลกัฐานการเขา้รับอบรม
ทางวชิาการ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
           จดัการศึกษาในระบบทวภิาค 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
            การจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนตามความจ าเป็นของผูเ้รียน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
          ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
     2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ภาคตน้   เดือนสิงหาคม - เดือนธนัวาคม 
            ภาคปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
            ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

ระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 
2.2.3  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัอ่ืน หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืน

ในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีใน
สาขาวชิาอ่ืน 
     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
                2.3.1  ผูเ้ขา้ศึกษาหลกัสูตรน้ีมีพื้นฐานภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั นกัศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาองักฤษในระดบัต ่าตอ้งพยายามพฒันาพื้นฐานความรู้ใหสู้งข้ึน 

2.3.2  การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา กบัระดบัมธัยมศึกษามีความแตกต่างกนั ดงันั้น  
นกัศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเร่ืองการปรับตวัได ้
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     2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
               2.4.1  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกตศิ์ลป์และประยุกต์ศิลป์จดัโครงการเรียนปรับพื้นฐาน E-
Ready ให้กบันกัศึกษาทุกคนก่อนเร่ิมเรียน และทางสาขาวิชาภาษาองักฤษและการแปลจดัการเรียนการ
สอนวชิาภาษาองักฤษบางวชิาท่ีช่วยปรับพื้นฐานความสามารถทางภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา 
              2.4.2  จดัโครงการนกัศึกษารุ่นพี่พบปะกบันกัศึกษารุ่นน้อง รวมทั้งในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา
ดา้นการเรียนหรือการปรับตวั คณะฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่นกัศึกษา เพื่อใหส้ามารถปรึกษา
หรือขอค าแนะน าจากอาจารยใ์นทุกๆ เร่ืองได ้
             2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ช้ันปีที่ จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

บัณฑิตทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - -       - 25 25 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณทีต้่องการแต่ละปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

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

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

ค่าใชส้อย  18,000 18,000 21,600 21,600 21,600 

ค่าวสัดุ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 

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

   ระบบการศึกษาเป็นแบบการเรียนในชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก) 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
   นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการเทียบ
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โอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข)  และระเบียบ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ย การเทียบโอนความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ  ตามหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ค) 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร     135 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ 

                         ส่วนที ่1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บังคับ 21  หน่วยกติ ประกอบด้วย 
               1.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills) 
               1.2 กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
               1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 

                         ส่วนที ่2 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลอืก  9  หน่วยกติ  ประกอบด้วย 
              1.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills) 
              1.2 กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
              1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
               1.4 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
              1.5  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ        99 หน่วยกติ 
ก. กลุ่มวชิาแกน         24 
ข. กลุ่มวชิาเอก         60 
    แบ่งเป็น 2 แผนคือ 

แผน ก หลกัสูตรปกติ 
               กลุ่มวชิาเอกบงัคบั       30 
                กลุ่มวชิาเอกเลือก       30 

แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 
                กลุ่มวชิาเอกบงัคบั       30 
                กลุ่มวชิาเอกเลือก       24 
                   วชิาสหกิจศึกษา (บงัคบั)         6 
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ค. กลุ่มวชิาโท         15  
(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี          6 หน่วยกติ 
 รวม       135 หน่วยกติ 

3.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจ านวนหน่วยกติ 
 3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา โดยแทนดว้ยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 
3 หลกั น าหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
ตวัอกัษรสองตวั คือ GE  หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ตวัเลขหลกัร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
  เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
  เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
 หมวดวชิาเฉพาะประกอบดว้ยรายวชิาในกลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอก และกลุ่มวชิาโท 
 จะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

                        ก.  กลุ่มวชิาแกน 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

  H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวชิา 
O* หมายถึง หมวดวชิาแกน 

                            *รหสัวชิามาจากน าอกัษรล าดบัท่ี 2 ของค าวา่ Core 
(ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น) 
เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
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เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 -99  
ข.  กลุ่มวชิาเอก 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

 H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวชิา 

 S*   หมายถึง  หมวดวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
 R*   หมายถึง  หมวดวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
 H*   หมายถึง  หมวดวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
 A*   หมายถึง  หมวดวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
 Z*   หมายถึง  หมวดวชิาภาษาจีน 
 N*  หมายถึง  หมวดวชิาสารสนเทศศึกษา 
                                P*  หมายถึง   สาขาวชิาศิลปการแสดง 
                               W*  หมายถึง  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
                                Y*  หมายถึง  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน 
                                B*  หมายถึง  สาขาวชิาการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
*อกัษรตวัท่ีสองของรหัสวิชาน ามาจากอกัษรภาษาองักฤษล าดับท่ี 2 ของช่ือภาษาองักฤษของแต่ละ
สาขาวชิา หากตวัอกัษรดงักล่าวซ ้ ากบัรหสัท่ีไดก้ าหนดมาก่อนหนา้น้ีแลว้ ใหใ้ชต้วัอกัษรล าดบัถดัไป หรือ
ใช้ตวัอกัษรท่ีส่ือความหมายเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเป็นอกัษรตวัท่ีสองของรหัสวิชา (ใช้กบัหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวชิาเอกของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น)    

เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99 

                                                    01-30    ใชส้ าหรับวชิาเอกบงัคบั 
 31-99    ใชส้ าหรับวชิาเอกเลือก 

ค.  กลุ่มวชิาโท 
กลุ่มวชิาโทในคณะ 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 

 H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
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อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X   หมายถึง รายวชิาโท 
เลขหลกัร้อย  คือ  สาขาวชิาโท  ประกอบดว้ย 
เลข 0 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
เลข 1 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
เลข 2 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
เลข 3 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
เลข 5 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

     เลข 6 หมายถึง   วชิาโทสาขาวชิาศิลปะการแสดง 
เลข 7 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาการท่องเท่ียว 
เลข 8 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาเกาหลี 
เลข 01 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาการท่องเท่ียว 
เลข 02 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาการจดัการธุรกิจสายการบิน 
เลข 03 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาการจดัการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 
 กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบญัชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
S    หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 
N    หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 001 - 999 

รายวชิา  
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มี 5 กลุ่มวชิา จ  านวนรวม  30 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกติ  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
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รหัสวชิา 
Course Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6)  
 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1* 3(3-0-6)  
 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

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

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

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

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

 
* หมายเหตุ  

1. นกัศึกษาท่ียื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน
ภายในภาคเรียนท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 2  ท่ีเขา้ศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาองักฤษตอ้งมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นบัจากวนัท่ีผล
สอบประกาศและตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษดงัต่อไปน้ี  

เกณฑ ์ก. หลกัสูตรนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่านั้น 

เกณฑ ์ข. หลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน 
 ๆ

ในการเรียนการสอน 
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ข้ึนไป 1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ข้ึนไป 
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ใชท้ดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ข้ึนไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  GE003 GE004 และ 
GE005    

ใชท้ดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ข้ึนไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ข้ึนไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002   GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ข้ึนไป   
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  GE003  GE004 และ 
GE005 

  2.      ส าหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ   ในการเรียนการสอน  
 2.1  เม่ือขอยกเวน้รายวิชาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข.  นักศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน  ๆ   ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัทดแทนใหค้รบ/ไม่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยกิตท่ีไดรั้บการยกเวน้  
เพ่ือใหมี้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  2.2.  นกัศึกษาท่ีขอยกเวน้รายวิชาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ ์
ข.   ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ก.  โดยจะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษนั้น  ๆ     และตอ้งผ่านการประเมินผลตามเกณฑท่ี์
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเห็นชอบ 
2. กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ  จ านวน 3  หน่วยกติ       

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จ านวน 3  หน่วยกติ  
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

ส่วนที ่2     หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลอืก   นักศึกษาเลอืกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกติจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้
กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
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กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 1) กลุ่มภาษา   

GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการส่ือสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  

 (Vietnamese for Communication)   

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  

 (Burmese for Communication)   

   2) กลุ่มทกัษะการส่ือสาร   

GE051 มิติแห่งศพัท ์ 3(3-0-6)  

 (Aspects of Vocabulary)   

GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและวจิยั 3(3-0-6)  

 (Research and Academic Project Writing)   

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพื่อพฒันาชีวติ 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 (Citizen Reporter)   

2. กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 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 กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)  

 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 3(3-0-6)  

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

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

  (Food Business for Wellness and Beauty)   
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3.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbs Wisdom)   

GE207 เทคโนโลยดิีจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Games)   

 
4.  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

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

 (Philosophy of Love)   

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Art)   

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6)  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  

 (Tales of the World)   

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา้ฟ้า
มหาจกัรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  

 (Southeast Asian Writers Award)   

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Poetry Recitation)   

GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  

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

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

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

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

 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหนา้ 3(2-2-5)  

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

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

 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวฒันธรรม   

GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   

GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE355 ประวติัศาสตร์สังคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ์ 3(3-0-6)  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 (Museum Management)   

GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6)  

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   

GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6)  

 (Rice Culture)   

GE364 วฒันธรรมน ้า 3(3-0-6)  

 (Water Culture)   

GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Gender Diversity in Thai Society)   

GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คียง 3(3-0-6)  

 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 

  

GE370 ทอ้งถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นคา้ทางวฒันธรรม 3(3-0-6)  

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6)  

 (Invented Tradition)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festivals in Thailand)   

GE374 ประวติัศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวติัศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6)  

 (Animation History)   

GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Faith in Thai Society)   

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6)  

 (Astrology and Forecasting)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess)   
 
5.  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมยัง่ยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวติ 
GE401                                                             ทกัษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   

GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)  

 (Generation Z and Quality of Life)   

GE405 จิตวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวทิยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพฒันาบุคลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
 2)  กลุ่มสังคมยัง่ยืน   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมท่ียงัยนื 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
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รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพยสิ์นทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูมิ-ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกบัการแกปั้ญหาชีวติ 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 ส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   

 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ มี 3 กลุ่มวชิา จ  านวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

ก. กลุ่มวชิาแกน จ านวน 24 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 
      กลุ่มวชิาแกนคณะ เลือกรายวิชาในกลุ่มวชิาแกนคณะจ านวน 9 หน่วยกิต 
 
HO101  ทกัษะการรู้สารสนเทศ       3(2-2-5)   - 
 (Information Literacy Skills) 
HO103 สุนทรียวจิกัษ ์      3(3-0-6)   - 
 (Aesthetic Appreciation) 
HO117  อารยธรรมววิฒัน์                                                                    3(3-0-6)                           - 
             (Evolution of Civilizations) 
HO118  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ                                                     3(3-0-6)                           - 
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             (Critical Thinking) 
HO201 ภาษาและวฒันธรรม     3(3-0-6)   - 
 (Language and Culture) 
HO203 วาทศิลป์      3(2-2-5)   - 
 (Speech Communication) 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั    3(3-0-6)   - 

(Ethics for Daily Life) 
HO302  กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา     3(3-0-6)   - 
 (Group Dynamics) 
HO308  ความเขา้ใจทางมนุษยศาสตร์                                                 3(3-0-6)                           - 
             (Understanding in Human Sciences) 
 

กลุ่มวชิาแกนสาขา จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

HO166 ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ  
                 (English Pronunciation Skills)    
HO167    ลกัษณะและความหมายของค า 
                 (Features and Meanings of Words) 
HO266     การเขียนภาษาองักฤษ 1 
                 (English Writing 1) 
HO267     การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
                 (Cross-Cultural Communication) 
HO366     เทวต านานตะวนัตก 
                 (Western Mythology) 

3(2-2-5) 
 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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    ข. กลุ่มวชิาเอก จ านวน 60 หน่วยกิต 
        วชิาเอกบังคับ  จ านวน 30 หน่วยกิต 
รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR103 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 
                 (English Conversation 1)    

3(1-4-4) - 

HR203     การอ่านภาษาองักฤษ  
(English Reading) 

3(1-4-4) - 

HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 2 
   (English Writing 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HO266 

HR205 ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการศึกษาวรรณคดีองักฤษ  
   (Introduction to the Study of English Literature) 

3(1-4-4) - 

HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้  
   (Introduction to English-Thai Translation) 

3(1-4-4) - 

HR207 โครงสร้างภาษาองักฤษ       
                 (English Structure) 

3(1-4-4) - 

HR208     การสนทนาภาษาองักฤษ 2 
                 (English Conversation 2) 
HR301 การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้ 

   (Introduction to Thai-English Translation) 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 

ศึกษาก่อน HR103 
 
- 

HR401  นวนิยายองักฤษ  
  (English Novels) 

3(3-0-6) 
 

ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR403 สัมมนาการใชภ้าษาองักฤษ  
  (Seminar in English Language Usage) 

3(0-6-3) - 

 
        วชิาเอกเลอืก 30 หน่วยกิต  
        แผน ก หลกัสูตรปกติ     เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือกจ านวน 30 หน่วยกิต 
        แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    วิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิตและเลือกรายวิชาในกลุ่ม
วชิาเอกเลือก จ านวน 24 หน่วยกิต  
 
 



29 
 

     รายวชิาเอกเลอืกหมวดภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR334 ภาษาองักฤษจากส่ือ 
 (English from the Media) 

3(1-4-4) - 

HR336   เร่ืองสั้นองักฤษ  
 (English Short Stories) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 

HR337 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน  
 (Children’s and Adolescent Literature) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR338 กวนิีพนธ์องักฤษ  
 (English Poetry) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR339  ละครองักฤษ  
  (English Drama) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR431     การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวจิารณ์ 
                 (English Critical Reading) 
HR432     การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการวจิารณ์ 
                 (English Critical Writing) 
HR433     การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
                 (Creative Writing) 
HR434 วรรณกรรมเอกของโลก  
  (Masterpieces of World Literature) 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 
 

3(1-4-4) 
 

3(3-0-6) 

ศึกษาก่อน  HR203 
 

ศึกษาก่อน  HR204 
 

ศึกษาก่อน  HR204 
 

ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR435 นวนิยายสืบสวน  
  (Detective Novels) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  HR205 
 

HR442 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
  (Independent Study) 

3(0-6-3) - 

HR443 ประสบการณ์วชิาชีพ 
  (Professional Internship) 

3(0-20-10) - 

HR444 สหกิจศึกษา   
  (Co-operative Education) 

6(0-40-20) - 

HR445 ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ      
               (Integrated Skills in the English Language) 

3(1-4-4) - 
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รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR446     การออกเสียงภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 
                 (English Pronunciation for Professions) 

3(1-4-4)  

     
    รายวชิาเอกเลอืกหมวดการแปล 
รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR340      การแปลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                  (Science and Technology Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR341    การแปลข่าวและสารคดี 1  
                  (News and Documentary Translation 1) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR342      การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 1  
  (Business and Public Relations Translation 1) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR343     การแปลเชิงวฒันธรรม 
                 (Cultural Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR344      การแปลงานวชิาการ 
                 (Academic Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR436      การแปลข่าวและสารคดี 2  
                  (News and Documentary Translation 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR301 

HR437      การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 2  
                  (Business and Public Relations Translation 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR301 

HR438     การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร  
    (Translation of Film Scripts and Plays) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR439     การแปลงานวรรณกรรม  
    (Literary Translation) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน  HR206 

HR441     สัมมนาการแปล  
  (Seminar in Translation) 

3(0-6-3) - 

HR442  การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
   (Independent Study) 

3(0-6-3) - 
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รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HR443  ประสบการณ์วชิาชีพ  
              (Professional Internship) 

3(0-20-10) ไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร 

HR444  สหกิจศึกษา   
   (Co-operative Education) 

6(0-40-20) นกัศึกษาตอ้งมีเกรด
เฉล่ียรวมทุกภาค

การศึกษา 2.5 ข้ึนไป 
         
 ค. กลุ่มวชิาโท จ านวน 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาโทของสาขาอ่ืนท่ีเปิดภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  และกลุ่มวชิาโทต่างคณะท่ี
นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนได ้จ านวน 15 หน่วยกิต  
 
วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
        กลุ่มวชิาโทของสาขาท่ีเปิดใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืนและคณะอ่ืนมาเลือกเรียนไดจ้  านวน 15 หน่วย
กิต ดงัต่อไปน้ี  
รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HX101 การเขียนภาษาองักฤษ 1   

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

 
- 

HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้  
 (Introduction to English-Thai Translation) 

3(1-4-4) - 

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

3(1-4-4) - 

HX104 การแปลข่าวและสารคดี 1   
(News and Documentary Translation 1) 

3(1-4-4) 
 

ศึกษาก่อน HX102 

HX105 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 1  
(Business and Public Relations Translation 1) 

3(1-4-4) 
 

ศึกษาก่อน HX102 

HX106    การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร 
                 (Translation of Film Scripts and Plays) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน HX102 
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รหัสวชิา  รายวชิา หน่วยกติ เงื่อนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
HX107     การเขียนภาษาองักฤษ 2  
                 (English Writing 2) 

3(1-4-4) ศึกษาก่อน HX101 

                                          
   
 (3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี 
             นกัศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 6  หน่วยกิต  จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป  หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆ  ในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัหรือได้รับการรับรองจาก
ส านกังาน ก.พ. 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล (แผน ก หลกัสูตรปกติ) 

 
ช้ันปีที ่1  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO166 ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ  3(2-2-5) - 
HR103 สนทนาภาษาองักฤษ 1 3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

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

GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO167 ลกัษณะและความหมายของค า 3(1-4-4) - 

 วชิาแกนคณะ 1 วชิา 3 - 
รวม 18  
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ช้ันปีที ่2  ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6)  
HO266 การเขียนภาษาองักฤษ 1 3(1-4-4) - 
HR203 การอ่านภาษาองักฤษ 3(1-4-4) - 
HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้ 3(1-4-4) - 
HR207 โครงสร้างภาษาองักฤษ 3(1-4-4) - 

 วชิาแกนคณะ 1 วชิา 3  
รวม 18  

 
ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6)  
HO267 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 3(3-0-6) - 
HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 2 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HO266 

HR205 ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการศึกษาวรรณคดี
องักฤษ 

3(1-4-4) - 

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

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 
รวม 18  
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ช้ันปีที ่3  ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

HO366 เทวต านานตะวนัตก 3(3-0-6) - 
HR301 การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้ 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HR206 

 วชิาเอกเลือกทางภาษา 2 วชิา 6  
 วชิาเอกเลือกทางการแปล 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 
ช้ันปีที ่3  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วชิาเอกเลือกทางการแปล 2 วชิา 6 - 
 วชิาโท 2 วชิา 6 - 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 - 
 วชิาแกนคณะ 1 วชิา 3  

รวม 18  
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ช้ันปีที ่4  ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

HR401 วชิาเอกบงัคบั: นวนิยายองักฤษ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน 
HR205 

HR403 วชิาเอกบงัคบั: สัมมนาการใชภ้าษาองักฤษ 3(1-4-4) - 
 วชิาเอกเลือกทางการแปล 2 วิชา 6 - 
 วชิาเอกเลือกทางภาษา 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 - 

รวม 21  

 
ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วชิาเอกเลือก 6  
รวม 6  

 
หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความ

เหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 
 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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แผนการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล (แผน ข มีสหกจิศึกษา) 

 
ช้ันปีที ่1  ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO166 ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ  3(2-2-5) - 
HR103 สนทนาภาษาองักฤษ 1 3(2-2-5) - 

รวม 18  
 
ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

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

GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (บงัคบั) 3(3-0-6) - 
GEXXX หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (เลือก) 3(3-0-6) - 
HO167 ลกัษณะและความหมายของค า 3(1-4-4) - 

 วชิาแกนคณะ 1 วชิา 3 - 
รวม 18  
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ช้ันปีที ่2  ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6)  
HO266 การเขียนภาษาองักฤษ 1 3(1-4-4) - 
HR203 การอ่านภาษาองักฤษ 3(1-4-4) - 
HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้ 3(1-4-4) - 
HR207 โครงสร้างภาษาองักฤษ 3(1-4-4) - 

 วชิาแกนคณะ 1 วชิา 3  
รวม 18  

 
ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6)  
HO267 การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 3(3-0-6) - 
HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 2 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HO266 

HR205 ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการศึกษาวรรณคดี
องักฤษ 

3(1-4-4) - 

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

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 
รวม 18  
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ช้ันปีที ่3  ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

HO366 เทวต านานตะวนัตก 3(3-0-6) - 
HR301 การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้ 3(1-4-4) ศึกษาก่อน HR206 

 วชิาเอกเลือกทางภาษา 2 วชิา 6  
 วชิาเอกเลือกทางการแปล 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

รวม 18  

 
ช้ันปีที ่3  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

 วชิาเอกเลือกทางการแปล 2 วชิา 6 - 
 วชิาโท 2 วชิา 6 - 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 - 
 วชิาแกนคณะ 1 วชิา 3  

รวม 18  
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ช้ันปีที ่4  ภาคต้น 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 

HR401 วชิาเอกบงัคบั: นวนิยายองักฤษ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน 
HR205 

HR403 วชิาเอกบงัคบั: สัมมนาการใชภ้าษาองักฤษ 3(1-4-4) - 
 วชิาเอกเลือกทางการแปล 2 วิชา 6 - 
 วชิาเอกเลือกทางภาษา 1 วชิา 3 - 
 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 - 

รวม 21  

 
ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย 
รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไข 

 HR444 สหกิจศึกษา 6  นกัศึกษาตอ้งมี
เกรดเฉล่ียรวมทุก
ภาคการศึกษา 2.5 

ข้ึนไป 
รวม 6  

 
 
หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความ

เหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 
 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา  

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกติ  ดังต่อไปนี ้

1) กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 

  1) กลุ่มวชิาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
          พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพื่อพฒันาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบติัทกัษะการใชภ้าษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหดัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัอาชีพตามสาขาของผูเ้รียน 

 

GE002 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
           พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้น

ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญั และรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสั้น 
ๆ   การพูดทกัทาย เร่ิมตน้บทสนทนา แนะน าตนเอง ตอ้นรับ ถามและตอบขอ้มูล
อยา่งง่าย การอ่านขอ้ความระดบัยอ่หนา้อยา่งง่าย ๆ เพื่อจบัใจความส าคญัและแสดง
ความคิดเห็น การเขียนขอ้ความสั้น ๆ ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

GE003 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

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

                 หรือเทียบเท่า 
 

               พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  โดยเนน้
ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาท่ี
ซบัซอ้นข้ึน  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั รวมทั้ งการน าเสนอและ
เปรียบเทียบขอ้มูลทางธุรกิจอยา่งง่าย  การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ท่ีหลากหลายทั้งใน
รูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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GE004  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 

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

เทียบเท่า 
 

        พฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์
น าเสนอขอ้มูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  เขียนบนัทึกภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคญั  ก าหนดใหมี้การอ่านนอกเวลาและการศึกษาดว้ยตนเอง 

 

GE005  ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 
 

        พฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ขอ้คิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวติัส่วนตวัและจดหมายสมคัรงาน  อ่านข่าวหรือ
บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดให้มีการอ่านนอก
เวลาและการศึกษาดว้ยตนเอง 

 

 
2) กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการทีข่ับเคลือ่นด้วยนวตักรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทกัษะ 

ทศันคติ และความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยการตระหนกัถึงปัญหา
และโอกาส  เพื่อคน้หาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแกไ้ขปัญหาและ
สร้างคุณค่า รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดให้เกิดการปฏิบติัในเชิงธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม 
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3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด 3(3-0-6) 

 (Digital Innovative Thinking and Coding)  
          แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้และการแกปั้ญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั  ฝึกทกัษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชนั และ
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์สมยัใหม่ผ่านกระบวนการคน้ควา้ วิเคราะห์ และประมวลผล
ขอ้มูล จนเกิดนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสังคม 

 

 
ส่วนที ่2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ จากกลุ่มวชิาดังต่อไปนี ้
1) กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 

 (Malay for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษามาเลยใ์นชีวติประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  บท

พูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดบัยอ่หนา้ 

 

GE007 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Vietnamese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดบัยอ่หนา้ 

 

GE008 ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  บท

พูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดบัยอ่หนา้ 
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 2)  กลุ่มทกัษะการส่ือสาร  
GE051 มิติแห่งศัพท์  
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเ รียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศพัท์  ประวติัค าศพัท์  วิธีใช้ค  า  การบญัญติัศพัท์  ทกัษะการใช้
พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบต่างศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและวจัิย 3(3-0-6) 

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

วชิาการ และโครงการวจิยัโดยใชภ้าษาท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
         หลกัการและความส าคญัของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศพัทแ์ละ

ส านวนธุรกิจในดา้นความหมายและการใชใ้นบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความ
บทความทางธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพร่์วมสมยัและส่ือใหม่  พฒันาทกัษะการเขียนทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบติั 

 

GE054 การอ่านเพือ่พฒันาชีวติ 3(3-0-6) 

 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคญัและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพนัธ์ระหว่างการ

อ่านกบัการพฒันาชีวติ  พฒันาทกัษะการอ่าน  อ่านจบัใจความส าคญั  อ่านวเิคราะห์
และตีความ  ฝึกปฏิบติัโดยเลือกบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชีวิตและการ
ปรับตวัในโลกสมยัใหม่อยา่งมีคุณค่า 

 

GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 

 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลกัการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและ

การใช้ส่ือเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจน
ภาษา และเทคโนโลยีส่ือในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิง
ธุรกิจในลกัษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อ
การแข่งขนัทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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GE056 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม  โลกาภิวตัน์  มิติทางวฒันธรรม และ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวฒันธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลักษณ์  บทบาทและความส าคญัของการ
ส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและองคก์ร  การปรับตวัเพื่อกลมกลืนกบั
วฒันธรรม  แนวทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมเพื่อลดความขดัแยง้และสร้างการ
ยอมรับทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร 

 

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 

 (Citizen Reporter)  
         หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง 

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เน้ือหาดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารเคล่ือนท่ี 

 

 
2) กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE102 จริยธรรมธุรกจิและความรับผดิชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดา้นจริยธรรมธุรกิจ ความ

รับผดิชอบของธุรกิจท่ีพึงมีต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 
 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
           หลกัการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ 

โดยค านึงถึงผูท่ี้มีปัญหาเป็นหลกั   การทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบ
วนซ ้ าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวตักรรมท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูท่ี้มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสร้างความ
แตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวม
มุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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GE104 ธุรกจิออนไลน์ 3(3-0-6) 

 (Online Business)  
          ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึง

องคป์ระกอบท่ีส าคญัในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซพั
พลายเชน และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการเพื่อให้เขา้ใจการท างานของระบบ
ส าหรับท าธุรกิจออนไลน์ท่ีใช้อยู่ในโลกปัจจุบนั  เขา้ใจมุมมองของทั้งผูซ้ื้อ ผูข้าย 
และไดฝึ้กใชร้ะบบปฏิบติัการเพื่อทดลองซ้ือขายจริง  

 

GE105 กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
           กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองคก์รธุรกิจ การ

ร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และ
สัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจ 

 

GE106 กฎหมายพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
           กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซ้ือขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปล่ียน 
ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 

GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ 3(3-0-6) 

 (Trading and Investment)  
           รู้จ ักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ขอ้มูลส าคญัท่ีควรพิจารณาในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหลกัทรัพย ์ กลยุทธ์การซ้ือขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้
แอพพลิเคชนัต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจดัพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์
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GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6) 

 (Wealth Management)  
           ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การประกนัภยั พนัธบตัร 

และการออมประเภทอ่ืน ๆ  การวางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงิน
ส่วนบุคคล 

 

GE109 ธุรกจิอาหารเพือ่สุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Food Business for Wellness and Beauty)  
           ความหมาย ลกัษณะความส าคญัและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความ

งาม  ประเภทและตวัอยา่งผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิง
การคา้ กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
แนวโนม้ทิศทางของผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

 
3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย ์การส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกกัเก็บ
พลงังาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวสัดุฉลาด เทคโนโลยีพลงังาน
ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีต่อการเปล่ียนรูปแบบการ
ด าเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

 

GE203 การคิดเชิงวเิคราะห์ส าหรับธุรกจิ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
         พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีมีต่อธุรกิจ เทคนิคและ

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Smart Farming)  
         เกษตรกบัชีวิตประจ าวนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท าธุรกิจเกษตร 
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GE205 ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพือ่สุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

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

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหนงั  ผลิตภณัฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภณัฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภณัฑ์ส าหรับ
เด็กและผูใ้หญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง  
หลักการใช้เค ร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรม
เคร่ืองส าอางท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยสุีขภาพและความงาม 

 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Herbs Wisdom)  
           ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบนั

ในการใชส้มุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยดา้นการเกษตร  การแพทยแ์ละ
อุตสาหกรรม   

 

GE207 เทคโนโลยดีิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Digital Technology)  
        ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดลอ้ม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปรับตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงและผลกระทบในยคุดิจิทลั 

 

GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Digital Games)  
         เทคนิคการตดัสินใจ  เทคนิคการแข่งขนั ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการเล่นเกมดิจิทลั  

กรณีศึกษาเกมดิจิทลั 
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4) กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
         แนววธีิศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอนัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย ์ โดย

พินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผา่นมุมมองทางปรัชญา ทั้ง
ในดา้นท่ีเป็นปัจเจก และในดา้นท่ีมีมิติสัมพนัธ์กบัสังคมรอบตวั 

 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อข้ึนของความหมายในทางศิลปะ 

ตลอดจนความสัมพนัธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
 

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค  าบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกล่ินสีเสียงในมิติของ

ธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวฒันธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงต่อความรู้สึก
ของมนุษยแ์ละการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย ์ เช่น สถาปัตยกรรม 
วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เร่ืองรูปรสกล่ินสีเสียงไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชัน่ การออกแบบผลิตภณัฑ์ การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 

 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเล่า ความสัมพนัธ์ระหว่างเร่ืองเล่ากบั

ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเร่ืองในส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการเล่าเร่ืองเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความละครและภาพยนตร์ วฒันธรรม

การสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และ
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ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึก
ปฏิบติั 

GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 

 (Tales of the World)  
         ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของนิทานท่ีมีต่อมนุษยชาติ  

ลกัษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตีความนิทานส าคญับาง
เร่ืองทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก 

 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) 

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

กุมารี ความส าคญั ลกัษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ท่ีมีต่อวงการหนงัสือและสังคมไทย 

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต)์ 

ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวลัซีไรตท่ี์มีต่อวงวรรณกรรมไทย 

 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Poetry Recitation)  
         หลกัการและการฝึกทกัษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย ์

กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท านองเสนาะ ขบั สวด เห่ พากย ์
รวมทั้งกลวธีิการใชเ้สียงใหเ้หมาะกบับทอ่าน 

 

GE310 นาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 

 (Thai Classical Dance)  
         หลกัเบ้ืองตน้และแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบติัการร าพื้นฐาน                   

เพลงชา้  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
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GE311 แดนซ์ 3(2-2-5) 

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

K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทต่าง ๆ  
 

GE312 การขับร้อง 3(2-2-5) 

 (Singing)  
         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจบั

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของงาน 

 

GE313 ดนตรีวจัิกษณ์ 3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซ้ึงในคุณค่าของการฟัง

ดนตรี  รวมถึงพฒันาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและ
เคร่ืองดนตรี 

 

GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม ้ เพื่อขดั

เกลาจิตใจให้เขา้ถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขา้ใจถึงการใชด้อกไม้
เป็นภาพตวัแทนแห่งการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งละเอียดลออ 

 

GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6) 

 (Costume and Garment)  
         ประวติัของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและวฒันธรรมการตกแต่ง

ร่างกายให้เหมาะแก่ระดบับุคคล ยุคสมยัและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวฒันธรรม
ของราชส านกัและชาวบา้น  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพสัตราภรณ์ สืบคืน
ประวติั ภูมิหลงัของ     พสัตราภรณ์ไทย 

 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 

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

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยคุสมยัและสภาพของนกัแสดง  ทฤษฎี
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และการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งหนา้เบ้ืองตน้ และเทคนิคการแต่งหนา้ส าหรับการ
แสดง 

GE317 ศิลปะวจัิกษณ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
       ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรม

ประเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบนัเทิง
ร่วมสมยัต่าง ๆ ทั้งในดา้น รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 

 

GE318 การละเล่นและเพลงพืน้บ้านไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวติัความเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบา้นใน

ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพื้นบา้นไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการ
ประยกุตใ์ชเ้พลงพื้นบา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

 

 2) กลุ่มวฒันธรรม   

GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 

 (Popular Culture)  
         ความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวฒันธรรมประชานิยม และอิทธิพลท่ี

มีต่อสังคมไทย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมประชานิยมกบัระบบเศรษฐกิจทุน
นิยม  อุตสาหกรรมการผลิตวฒันธรรมและส่ือมวลชน  บริบททางสังคมและ
การเมือง  การบริโภควฒันธรรม และวเิคราะห์วฒันธรรมประชานิยมท่ีมีอิทธิพลใน
ชีวิตประจ าวนัของคนในสังคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
สินคา้ของท่ีระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทศัน์ 

 

GE352 ส่ือบันเทงิอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Entertainment Media)  
            ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของส่ือบนัเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือบนัเทิงกบัสังคมในประเทศต่าง ๆ   วฒันธรรม
การสร้างและเสพส่ือบนัเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีต่อกันใน
ภูมิภาคอาเซียน  วเิคราะห์ประเด็นน่าสนใจท่ีปรากฏในส่ือบนัเทิงอาเซียน 
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GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซียน  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวฒันธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวฒันธรรมร่วมสมยัของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การปรับตวัและการดดัแปลงศิลปวฒันธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  แนวคิด
ชาตินิยม  และการแกไ้ขวกิฤตของชาติ 

 

GE354 อทิธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวฒันธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวฒันธรรม

อินเดีย ลงักา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวนัตก  การสร้างสรรคศิ์ลปะไทย 
 

GE355 ประวตัิศาสตร์สังคมไทยหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวติัศาสตร์สังคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง วา่ดว้ยการพฒันา

ประเทศตามแบบตะวนัตก และผลกระทบท่ีมีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การ
ปกครอง ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการด ารงอยู่
ของสังคมไทยจากยคุพฒันาถึงโลกาภิวตัน์ 

 

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 

 (China’s National Ideology)  
         พฒันาการดา้นประวติัศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ

เศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีสะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในโลก ทั้งมิติทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้ งความร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้ ง
เหตุการณ์ส าคญัในประเทศไทยท่ีสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด 
วเิคราะห์ วจิารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคญัของโลกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง 
ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงได ้
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GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
        ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวฒันธรรม  เกณฑ์การ

จ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล
ของภาวะหลายภาษาท่ีมีต่อพลเมืองในสังคม  

 

GE359 การจัดการพพิธิภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
         ความหมาย หนา้ท่ี ความส าคญัและคุณค่าของพิพิธภณัฑท่ี์มีต่อสังคม ประเภท

และรูปแบบของพิพิธภณัฑ์  การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์  
การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ ์ การตลาดของพิพิธภณัฑ ์การอนุรักษแ์ละการจดัแสดง  
พิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น  ตวัแบบพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภณัฑใ์นอุดมคติ  พิพิธภณัฑเ์สมือนจริง 

 

GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6) 

 (Western Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็น

ปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลัง
สมยัใหม่  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและพฒันาการทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวนัตก 

 

GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6) 

 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลกั ไดแ้ก่ อินเดีย จีน และญ่ีปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคญั
ดา้นการแสวงหาความหมายของชีวติ ตามวถีิแห่งตะวนัออก 

 

GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6) 

 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวติัศาสตร์ของสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษา
วฒันธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเช่ือและคติต่าง ๆ  เก่ียวกับใบชาและการ
บริโภคชา  การสร้างสรรคธุ์รกิจชา  วฒันธรรมร้านน ้ าชาในภาคใต ้ ชากบัพิธีกรรม 
ชาในฐานะวฒันธรรมร่วมสมยัยคุโลกาภิวตัน์ 
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GE363 วฒันธรรมข้าว 3(3-0-6) 

 (Rice Culture)  
         ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมขา้ว ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม

ขา้วกบัคนไทยทั้งในวฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบา้น  วฒันธรรมขา้วใน
กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวฒันธรรมขา้วในสถานท่ีจริง  
วเิคราะห์และสร้างสรรคว์ฒันธรรมขา้วในบริบทสังคมร่วมสมยั 

 

GE364 วฒันธรรมน า้ 3(3-0-6) 

 (Water Culture)  
         วฒันธรรมน ้ าในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม 

บทบาทและความหมายของน ้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกบัน ้ าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของการจดัการน ้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทศัน์เร่ือง
วฒันธรรมน ้าในยคุชลประทาน  การจดัการน ้ากบัปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบนั 

 

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเช่ือเก่ียวกบัศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 

ไหวเ้จา้กบัการสร้างสรรค์วฒันธรรมของชาวจีน  ศาลเจา้กบัการตั้งชุมชนชาวจีน
และการขยายตวัของชุมชน  บทบาทของศาลเจา้และการไหวเ้จา้ในบริบทร่วมสมยั  
อาทิในดา้นการท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพฒันาการ
ของการสร้างสังคมจีนาภิวตัน์ กรณีศึกษาศาลเจา้และพิธีกรรมไหวเ้ทพเจา้จีนท่ีเด่น 
ๆ ในสังคมไทย  

 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีส าคญัในสังคมไทย  การธ ารงไวซ่ึ้งชาติพนัธ์ุ ความ

แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เช่น ขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
สังคม  สังคมพหุลกัษณ์กบัความทา้ทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นท่ีย่านท่ีอยู่
อาศยัของกลุ่มชาติพนัธ์ุในกรุงเทพมหานครท่ีส าคญั ๆ  
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GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Gender Diversity in Thai Society)   
            ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและกระบวนทศัน์ในการศึกษา

ความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  ทั้ งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทาง
จิตวทิยา  และอ่ืน ๆ ความเขา้ใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

 

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Folklore)  
         ประวติัความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนว

ใหม่เพื่อการสร้างสรรคกิ์จกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อ
สังคมไทยปัจจุบนั 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) 

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
         ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเก่ียวพนัระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวติัของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกลเ้คียง และการศึกษานอกสถานท่ี 
 

GE370 ท้องถิ่นกบัการสร้างสรรค์สินค้าทางวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 (Local and Creative Cultural Products)  
          กระแสทอ้งถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างท้องถ่ินกับเศรษฐกิจ

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรมของชุมชนท่ีน าไปสู่การสร้างสินคา้ทางวฒันธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บขอ้มูลในทอ้งถ่ินบา้นเกิดเพื่อแสวงหา
สินคา้จากส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มา    ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินคา้ทางวฒันธรรม
อยา่งเป็นรูปธรรม 

 

GE371 ราชประเพณแีละพระราชพธีิในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
         ความหมายและหนา้ท่ีของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  พฒันาการ

ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวติัศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธี
ส าคญัในราชส านกัไทย 
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GE372 ประเพณปีระดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคญัของประเพณีประดิษฐ ์ ก าเนิดและพฒันาการของประเพณี

ประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกบับทบาท
หนา้ท่ีของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ท่ีมีต่อการสร้างวาทกรรม
ตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบนั  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และ
วเิคราะห์ประเพณีประดิษฐท่ี์เกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบนั 

 

GE373 ประเพณแีละเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Tradition and Festivals in Thailand)  
         ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หนา้ท่ีของประเพณีและเทศกาล

ต่อวิถีชีวิต  คติความเช่ือ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีใน
สังคมไทย 

 

GE374 ประวตัิศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 

 (History of Photography)  
         ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและคุณค่าของภาพถ่ายใน

สังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายท่ีมีคุณค่าทั้ง
ทางจิตใจและทางประวติัศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้ง
ทางดา้นแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบติั และความคิดสร้างสรรค ์ ความสามารถและ
ทกัษะท่ีน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อ
จรรโลงใจต่อสังคม 

 

GE375 ประวตัิศาสตร์แอนิเมช่ัน 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวติัศาสตร์และพฒันาการของแอนิเมชัน่ มุมมองท่ีหลากหลายของแอนิเมชั่น

ตั้งแต่ล าดบัเวลา วิธีการ และส่ือกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทศันคติ
และอิทธิพลของเช้ือชาติ เพศ เทคโนโลยี อตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และความขดัแยง้
ระหวา่งศิลปะกบัอุตสาหกรรม 

 

GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเช่ือ  ประเภทของความเช่ือ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ศึกษา

ความเช่ือ  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือกับสังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บ
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ขอ้มูลความเช่ือภาคสนาม  วิเคราะห์ขอ้มูลความเช่ือ  ปรากฎการณ์ของความเช่ือและ
การประยกุตใ์ชค้วามเช่ือเพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมยั 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) 

 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวนัออกและตะวนัตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใชต้รรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  
การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์
และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบนั 

 

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 

 (World Religions)  
        ความรู้เก่ียวกบัศาสนาส าคญัของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวตัรปฏิบติัของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สังคมยุค
ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วเิคราะห์การน าศาสนามาใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 

 

GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 

 (Go)  
          การพฒันาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม 

และปิดเกม  ความหมายของพื้นท่ี ลกัษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-
เมด็ 9 เกม วธีิการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 

 (Thai and International Chess)  
           ประวติัและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตวัหมาก

รุกไทยและตวัหมากรุกสากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนบัศกัด์ิ
และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการเล่น
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเล่นและเขา้ใจกลต่าง ๆ ของ
กีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได ้
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5) กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
 1). กลุ่มคุณภาพชีวติ  

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
      ความหมายและความส าคญัของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพฒันาบุคคลให้

เป็นผูรู้้สารสนเทศโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศตามความตอ้งการ  การประเมินค่า
สารสนเทศ  การจดัการเน้ือหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย 

 

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Discovery of Learning Society)  
          ความหมาย ความส าคญัขององคค์วามรู้ท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การ

พฒันาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  พลงัแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององคก์ร
แห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวตัของกระบวนการเรียนรู้  
สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์
การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลงัอ านาจและความต่อเน่ืองเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคไ์ด้
ต่อไป 

 

GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6) 

 (Media Literacy Skill)  
          ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือ  อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อผูบ้ริโภค  หลกัการและ

แนวคิดส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ไดแ้ก่ ภาพ
ข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต  โดย
เน้นท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทของส่ือ ครอบคลุมเก่ียวกับอุตสาหกรรมส่ือ 
เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในส่ือประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือ 

 

GE404 เจนเนอเรช่ัน ซี กบัคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 (Generation Z and Quality of Life)  
            แนวคิดและการวิจยัเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชัน่

ซี   ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
 



60 
 

และบุคลิกภาพของเจนเนอเรชัน่ซี   การปรับตวัและการพฒันาชีวิตอย่างมีคุณค่า
และมีเป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ซียคุปัจจุบนั 

GE405 จิตวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6) 

 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพฒันาการของบุคคล  ทฤษฎี เก่ียวกับพฒันาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวยั 

 

GE406 จิตวทิยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 

 (Psychology and Self-Management)  
       หลกัการและการประยุกตแ์นวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความเขา้ใจความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเก่ียวกับการรับรู้  การเรียนรู้ 
แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) และการปรับตวัเพื่อการรู้จกัตนเอง เขา้ใจผู ้อ่ืนและปรับตวัได ้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด าเนินชีวติ 

 

GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทมี 3(3-0-6) 

 (Psychology for Teamwork)  
            ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทั้ งใน

บทบาทของผูน้ าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจดัการ
กบัปัญหา  การส่ือสารเพื่อเขา้ใจผูอ่ื้น  ตลอดจนการบริหารความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 

GE408 การพฒันาบุคลกิภาพผู้น า 3(3-0-6) 

 (Personality Development for Leaders)  
       ทฤษฎี หลกัปฏิบติั และทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพความเป็นผูน้ า การเพิ่ม

ศกัยภาพในการพฒันาความเป็นผูน้ าของตนทั้งดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ 
และพฤติกรรมสังคม 

 

GE409 แฟช่ัน 3(3-0-6) 

 (Fashion)  
         ความรู้เบ้ืองตน้ของการออกแบบแฟชัน่  ทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก  การ

สร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของ
แฟชัน่ต่อสังคม 
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GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 

 (Cooking)  
      ความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารทั้งของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  

ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอยา่งง่าย 
 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Health and Beauty Care)  
        หลกัการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
 

 2) กลุ่มสังคมยัง่ยนื  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 

 (Knowledge of the King)  
       การพัฒนาสังคมไทยตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคมสมัยใหม่   การ

เปล่ียนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติัในระดบัครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
ด ารงอยูใ่นกระแสโลกาภิวตัน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชิญกบัวิกฤติโลก
ในยคุปัจจุบนั และการด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

GE452 หอการค้าไทยและมหาวทิยาลยัของเรา 3(3-0-6) 

 (TCC and Our UTCC)  
          ประวติัความเป็นมาของหอการคา้ไทย  เครือข่ายของหอการคา้ไทย บทบาท

ของหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยต่อสังคมและประเทศในระดบั
ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคญัท่ีมีคุณูปการต่อหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 

 

GE453 สังคมศึกษาเพือ่สังคมทีย่ัง่ยนื 3(3-0-6) 

 (Social Studies for Sustainable Society)  
       หลกัการ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาท่ีส าคญัของ

สังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง
เพื่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสังคมท่ีย ัง่ยนื 
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GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวฒันาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายท่ีส าคญั  ท่ีมาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การ
จดัท ากฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั  การบงัคบัใชก้ฎหมายการตีความ   การ             
อุดช่องวา่ง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายท่ีส าคญัในชีวิตประจ าวนั  บุคคล นิติ
บุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 

 

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  
           กฎหมายคุ้มครองเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธ์ิ   สิทธิบัตร  

เคร่ืองหมายทางการคา้  การคุม้ครองผลงานท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญา  การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผูล้ะเมิด 
รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

GE456 การท่องเทีย่วในเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลกัษณะ และความส าคญัของภูมิศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรม  การวางแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิศาสตร์
และวฒันธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการท่องเท่ียว 

 

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

 (Geography and History for Thai Tourism)  
         ลกัษณะทางกายภาพและประวติัศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย  

รวมถึงสังคม  วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไทย 

 

GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเก่ียวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเก่ียวกับความตายของ                      

นักปรัชญาส าคญัของโลก  วิเคราะห์โลกทศัน์เก่ียวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต                   
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เร่ืองเล่าวรรณคดี   เพื่อให้เขา้ใจถึงระบบความคิดเก่ียวกบัความตายของคนไทย  
ภาวะคนใกลต้าย  การเตรียมตวัตายอยา่งมีสติ  แนวคิดเร่ืองชีวติหลงัความตาย 

GE459 พุทธธรรมกบัการแก้ปัญหาชีวติ 3(3-0-6) 

 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั  ทั้งในชีวิต

ส่วนตวั การท างาน และการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์
ในชีวติจริงท่ีเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ  

 

GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 

 (Ecological Consciousness)  
             มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพฒันาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์
ส่ือเพื่อรณรงค์ เร่ืองนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอร์เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การแสดงละครเวที 

 

GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Environment)  
          ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  อนัเน่ืองมาจากระบบวฒันธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคล่ือนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  นโยบายและขอ้ตกลงความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอาเซียนอยา่งย ัง่ยนื 

 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                              จ านวน    99 หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิาแกน            จ านวน    24 หน่วยกติ 
 ประกอบดว้ย 
 ก. กลุ่มวชิาแกนสาขา           จ านวน    15 หน่วยกติ 
HO166 ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 
  (English Pronunciation Skills) 
 พื้นฐานการออกเสียงพยญัชนะ สระ ค า วลีและประโยคภาษาองักฤษ การปรับปรุงและการ
พฒันาการออกเสียง การฝึกการออกเสียงและใชเ้สียงในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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HO167    ลกัษณะและความหมายของค า 3(1-4-4) 
 (Features and Meanings of Words)  
    โครงสร้างของค าในภาษาองักฤษ องค์ประกอบทางความหมาย การตีความศพัท์จากบริบท 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหมายของค าในประโยค การศึกษาค าศพัทใ์นแวดวงต่าง ๆ 
HO266     การเขียนภาษาองักฤษ 1               3(1-4-4) 
                 (English Writing 1) 
 หลกัการเขียนยอ่หนา้ 
HO267     การส่ือสารข้ามวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Communication) 
 แนวคิดทางด้านการส่ือสารและวฒันธรรม   ความสัมพนัธ์ของภาษาและวฒันธรรมในการ
ส่ือสาร ปรากฏการณ์ทางภาษาเพื่อการส่ือสาร การถ่ายทอดสารจากตน้ฉบบัสู่ฉบบัแปล  โดยค านึงถึง
ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 
HO366     เทวต านานตะวนัตก 3(3-0-6) 
 (Western Mythology) 
 เทวต านานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจากคมัภีร์ไบเบิล  และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ
วฒันธรรมตะวนัตก  
 
  ข. กลุ่มวชิาแกนคณะ           จ านวน    9 หน่วยกติ 
 เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาแกนคณะจ านวน 9 หน่วยกิต 
HO101  ทกัษะการรู้สารสนเทศ        3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
             ทกัษะการเรียนรู้ ความส าคญั กระบวนการพฒันาความรู้และทกัษะสารสนเทศ ประกอบดว้ย การ
วเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียง
และน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
HO103  สุนทรียวจัิกษ์         3(3-0-6) 
             (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การเขา้ถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน
การดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 
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HO117   อารยธรรมววิฒัน์        3(3-0-6) 
              (Evolution of Civilizations) 
              ววิฒันาการดา้นต่างๆของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีจะเกิดต่อไปในอนาคต 
HO118  การคิดอย่างมีวจิารณญาณ       3(3-0-6) 
             (Critical Thinking)                        
          การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้นยอมรับ วิธีการค้นหาความจริงท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัชุดของการอา้งเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผา่นกิจกรรมกลุ่มโดยการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่าน การพดู และการเขียน รวมทั้งแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ี
เป็นตน้ฉบบัของตนเอง  
HO201  ภาษาและวฒันธรรม        3(3-0-6) 
              (Language and Culture)                                
             ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  ภาษาท่ี
สะทอ้นความเป็นอยู ่ค่านิยม ความเช่ือของคนในสังคม การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ีเหมาะสมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด 
HO203  วาทศิลป์                                                                                                                           3(2-2-5)   
              (Speech Communication)                             
             ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองตน้และการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องคป์ระกอบของการพดูท่ีดี 
ความส าคญัของการพดูในสังคม การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีพดู การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบติั 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั                                                                       3(3-0-6) 
           (Ethics for Daily Life)   
             แนววธีิศึกษาประเด็นปัญหาวา่ดว้ยคุณค่า และความหมายของชีวติ โดยพินิจพิเคราะห์ผา่น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรอง
รอบดา้นอยา่งมีวิจารณญาณ                         
HO302    กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา      3(3-0-6) 
             (Group Dynamics)                          
             ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยแกปั้ญหาในการท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจดัการ
ด าเนินการและเข้าร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่าง ๆ  
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HO308    ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์       3(3-0-6)  
            (Understanding in Human Sciences)     
            แนววธีิศึกษาองคค์วามรู้และประสบการณ์ของมนุษย ์ตลอดจนปรากฎการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการความ
เขา้ใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย ์                    
 
 2.2 กลุ่มวชิาเอก 
 ก. วชิาเอกบังคับ 
HR103   การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3(1-4-4) 
                (English Conversation 1) 
                การสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวติประจ าวนั เรียนรู้ส านวนท่ีถูกตอ้งเพื่อใชใ้นโอกาสต่าง ๆ  
HR203 การอ่านภาษาองักฤษ 3(1-4-4) 

(English Reading)  
เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษ การอ่านเพื่อหาใจความส าคญัและแนวความคิดของเร่ืองท่ีอ่าน 

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

(English Writing 2) 
ศึกษาก่อน HO266 การเขียนภาษาองักฤษ 1 

                หลกัการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ 
HR205  ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 3(1-4-4) 
                (Introduction to the Study of English Literature)  
                องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ 
HR206   การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 3(1-4-4) 
                 (Introduction to English – Thai Translation) 
                 หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
HR207  โครงสร้างภาษาองักฤษ     3(1-4-4) 
 (English Structure)  
 โครงสร้างภาษาองักฤษในระดบัประโยคและระดบัขอ้ความสั้น ๆ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบภายในประโยคและระหวา่งประโยค เพื่อใชอ่้านและเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
HR208    การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3(1-4-4) 
 (English Conversation 2) 
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 ศึกษาก่อน HR103 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 
 การสนทนาเร่ืองท่ีตอ้งวิเคราะห์ วิจารณ์จากบทความ ขอ้เขียน หรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ
ในสังคม 
HR301  การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น 3(1-4-4) 
               (Introduction to Thai – English Translation) 
               หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
HR401   นวนิยายองักฤษ  3(3-0-6) 
                (English Novels) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 
     องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์นวนิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสังคม 
HR403     สัมมนาการใช้ภาษาองักฤษ  3(0-6-3) 
                (Seminar in English Language Usage) 
 การสัมมนาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ โดยน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว  
 

  ข. วชิาเอกเลอืก 
วชิาเอกเลอืกหมวดภาษาองักฤษ 

HR334  ภาษาองักฤษจากส่ือ 3(1-4-4) 
                (English from the Media) 
                รูปแบบการใช้ภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การฝึกทกัษะและการสร้างสรรค์โครงงาน
ภาษาองักฤษ 
HR336  เร่ืองส้ันองักฤษ 3(3-0-6) 
                (English Short Stories) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 

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

รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่าในงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
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HR338  กวนิีพนธ์องักฤษ 3(3-0-6) 
                (English Poetry) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 
                บทประพนัธ์ร้อยกรองส าคญัของกวีองักฤษและอเมริกนั ศิลปะการประพนัธ์ และสาระของบท
กวท่ีีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญาและสังคม 
HR339   ละครองักฤษ 3(3-0-6) 
               (English Drama) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 
                บทละครส าคญัองักฤษและอเมริกนัท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสังคม แนวคิดและปรัชญา 
HR431 การอ่านภาษาองักฤษเพือ่การวจิารณ์  3(1-4-4) 
 (English Critical Reading)   
 ศึกษาก่อน  HR203 การอ่านภาษาองักฤษ 

 การอ่านงานเขียนและ/หรืองานประพนัธ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซ้อนข้ึน เพื่อให้สามารถ
วเิคราะห์ วจิารณ์และประเมินงานเขียนนั้น ๆ อยา่งมีหลกัการทั้งในแง่ของเน้ือหาและการใชภ้าษา 
HR432 การเขียนภาษาองักฤษเพือ่การวจิารณ์  3(1-4-4) 
 (English Critical Writing)   
 ศึกษาก่อน  HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 2 
 หลกัการวจิารณ์หนงัสือและภาพยนตร์ การฝึกเขียนบทวจิารณ์ 
HR433    การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(1-4-4) 
 (Creative Writing)   
 ศึกษาก่อน  HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 2 

 การฝึกฝนกลวธีิการประพนัธ์ท่ีใชอ้งคป์ระกอบงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์  
HR434  วรรณกรรมเอกของโลก 3(3-0-6) 
                (Masterpieces of World Literature) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 
                งานวรรณกรรมส าคญัของโลก บทประพนัธ์หรือบทแปลท่ีเป็นภาษาองักฤษ ศึกษาศิลปะการ
ประพนัธ์ แนวคิด ปรัชญาและสังคม 
HR435  นวนิยายสืบสวน 3(3-0-6) 
               (Detective Novels) 
 ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษาวรรณคดีองักฤษ 
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                ลกัษณะส าคญั ศิลปะการประพนัธ์และวิวฒันาการของนวนิยายสืบสวนองักฤษและอเมริกนั
ตั้งแต่เร่ิมแรกในศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั 
HR442  การศึกษาค้นคว้าอสิระ 3(0-6-3) 
                (Independent Study) 

  การวิเคราะห์หัวขอ้ทางดา้นภาษา  วรรณคดี หรือการแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการน าเสนอใน
ลกัษณะภาคนิพนธ์ 1 ฉบบั  
HR443  ประสบการณ์วชิาชีพ  3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
 เงื่อนไข  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
                 การฝึกปฏิบัติงานท่ีใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือการแปลในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะวิชาเอก โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวิชา และตอ้งมีชัว่โมงปฏิบติังานไม่น้อย
กวา่ 200 ชัว่โมง นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงานการฝึกปฏิบติังานตามท่ีสาขาวชิาก าหนด    
HR444  สหกจิศึกษา      6(0-40-20) 
               (Co-operative Education)  
                 เงื่อนไข  นักศึกษาต้องมีเกรดเฉลีย่รวมทุกภาคการศึกษา 2.5 ขึน้ไป 
               การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา  ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม การท างาน รวมทั้ งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของ
สาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย   
HR445  ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ 3(1-4-4) 
                (Integrated Skills in the English Language)   
                การประยุกต์ใช้ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ การพฒันาความสามารถของ
ผู ้เรียนในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ชีวติประจ าวนัและการท างานในอนาคต 
HR446 การออกเสียงภาษาองักฤษเพือ่อาชีพ             3(1-4-4) 
 (English Pronunciation for Professions) 
 การออกเสียงภาษาองักฤษในบริบทการท างานแวดวงต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจ บริการ ส่ือมวลชน และ
บนัเทิง  
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 วชิาเอกเลอืกหมวดการแปล 
HR340  การแปลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(1-4-4) 
                (Science and Technology Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลตวับทดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
HR341 การแปลข่าวและสารคดี 1 3(1-4-4) 
                (News and Documentary Translation 1) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 

  การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   
HR342  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1  3(1-4-4) 
                (Business and Public Relations Translation1) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลตวับทดา้นธุรกิจและประชาสัมพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   
HR343 การแปลเชิงวฒันธรรม 3(1-4-4) 
 (Cultural Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
 การแปลตวับทเชิงสังคมวฒันธรรม การท่องเท่ียว วิถีชีวิต ประวติัศาสตร์ จากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   
HR344 การแปลงานวชิาการ 3(1-4-4) 
 (Academic Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
 การแปลงานวิชาการต่างๆ จากภาษาองักฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเน้น
ความถูกตอ้งและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 
 HR436   การแปลข่าวและสารคดี 2 3(1-4-4) 
                (News and Documentary Translation 2) 
 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น 

  การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   
HR437  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 2  3(1-4-4) 
               (Business and Public Relations Translation 2) 
 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น 
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               การแปลตวับทดา้นธุรกิจและประชาสัมพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   
HR438   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร 3(1-4-4) 
                (Translation of Film Scripts and Plays)  
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้งความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 
HR439   การแปลงานวรรณกรรม 3(1-4-4) 
                (Literary Translation) 
 ศึกษาก่อน HR206 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลงานวรรณกรรม เร่ืองสั้ นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและความสละสลวยของภาษา 
HR441    สัมมนาการแปล   3(0-6-3) 
                (Seminar in Translation)  
 การวเิคราะห์และอภิปรายหลกัและกลวธีิการแปลในงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในรูปแบบ  ต่าง ๆ  
เพื่อใหส้ามารถน าองคค์วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานดา้นการแปลต่อไป 
 
 2.3 กลุ่มวชิาโท               จ านวน 15 หน่วยกติ 
HX101  การเขียนภาษาองักฤษ 1 3(1-4-4) 
                (English Writing 1) 
                หลกัการเขียนยอ่หนา้  
HX102  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 3(1-4-4) 
                (Introduction to English – Thai Translation) 
 หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
HX103 การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น 3(1-4-4) 
                (Introduction to Thai – English Translation) 
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
HX104  การแปลข่าวและสารคดี 1 3(1-4-4) 
                (News and Documentary Translation 1) 
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
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   การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   
HX105  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1 3(1-4-4) 
                (Business and Public Relations Translation 1) 
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลตวับทดา้นธุรกิจและประชาสัมพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   
HX106   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร 3(1-4-4) 
                (Translation of Film Scripts and Plays)  
 ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้งความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 
HX107  การเขียนภาษาองักฤษ 2 3(1-4-4) 
                (English Writing 2) 
 ศึกษาก่อน HX101 การเขียนภาษาองักฤษ 1 
                หลกัการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ



73 
 

 
 

3.2  ช่ือ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวฒิุของอาจารย ์
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล าดับ ต าแหน่งทาง 
วชิาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
 

ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

1 อาจารย ์
 

ดร. ภาสกร เช้ือสวย PhD 
 
ศศ. ม. 
  
ศศ.บ. 

Translation and 
Intercultural Studies 
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและพฒันา 
โบราณคดี 

University of Manchester, UK 
 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2553 
 

2540 
 

2531 
2 อาจารย ์

 
รสสุคนธ์ รัตนธาดา ศศ. ม. 

  
ศศ. บ.  

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและพฒันา 
การโรงแรม 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2543 
 

2537 
3 อาจารย ์

 
นฤพนธ์ สอนศรี ศศ. ม. 

 
ศศ. บ. 

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและพฒันา 
ภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2544 
 

2538 
4 อาจารย ์ Thomas Smith MA  

MA 
BA 

Classical Languages 
Classical Studies 
Literature and Latin 

University of Chicago, USA 
Villanova, USA 
West Chester University, USA 

1992 
1990 
1988 
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5 อาจารย ์ นวลนอ้ย ตระกลูกิตติ
ไพศาล 

ศศ. ม. 
  
วท. บ.  

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและพฒันา 
กายภาพบ าบดั 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2541 
 

2530 
 
 
 3.2.2 ผลงานทางวชิาการและภาระการสอนประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

1 อาจารย ์ ดร. ภาสกร  
เช้ือสวย 

Chueasuai, P. 2013. ‘Translation shifts in 
multimodal texts: A case of the Thai 
version of Cosmopolitan’ Journal of 
Specialised Translation, issue 20 July 
2013 
http://www.jostrans.org/issue20/art_pasak
ara.php 

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

9 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

และวฒันธรรมเอเซีย มหิดล, 
17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาท่ี
สอง" ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 29 
มกราคม 2559 
- "Rethinking the feeling of 
the Foreign" ศูนยก์ารแปล
และการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 19 
สิงหาคม 2559 

2 อาจารย ์ รสสุคนธ์  
รัตนธาดา 

รสสุคนธ์ รัตนธาดา. 2560. “กลวธีิการเพิ่ม
ในงานแปลวรรณกรรม: กรณีศึกษาการ

"Research Methodology in 
Translation Studies" 

9 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

แปลค าทางวฒันธรรมจากเร่ืองส่ีแผน่ดิน 
โดยตุลจนัทร์”, ความคิดเดินทาง 

วารสารวิชาการฉบับพเิศษ คณะ
มนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 339-353. 

workshop, สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเอเซีย มหิดล, 
17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาท่ี
สอง" ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 29 
มกราคม 2559 
- "Rethinking the feeling of 
the Foreign" ศูนยก์ารแปล
และการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 19 
สิงหาคม 2559 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

3 อาจารย ์ นฤพนธ์  
สอนศรี 

นฤพนธ์ สอนศรี. 2560. “ซบันรก: จากการ
แปลสู่การแปลง”. ความคิดเดินทาง 

วารสารวิชาการฉบับพเิศษ คณะ
มนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 323-337. 
นฤพนธ์ สอนศรี. 2551. “คีตศิลป์ขา้ม
พรมแดน: สารและภาษาในการแปลเพลง”. 
สอนเขียนอย่างสร้างสรรค์และสมานฉันท์
ด้วยภาษาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย, 61-82. 

"Research Methodology in 
Translation Studies" 
workshop, สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเอเซีย มหิดล, 
17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาท่ี
สอง" ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 29 
มกราคม 2559 
- "Rethinking the feeling of 
the Foreign" ศูนยก์ารแปล
และการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 

9 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 19 
สิงหาคม 2559 

4 อาจารย ์ Thomas  
Smith 

Smith, T. 2017. “STAR WARS - "The 
Next Generation": The Force of Myth in 
A New Hope and The Force Awakens”, 
ความคิดเดินทาง วารสารวิชาการฉบับ

พเิศษ คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 265-306. 

"Research Methodology in 
Translation Studies" 
workshop, สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเอเซีย มหิดล, 
17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาท่ี
สอง" ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 29 
มกราคม 2559 
- "Rethinking the feeling of 
the Foreign" ศูนยก์ารแปล
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

และการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 19 
สิงหาคม 2559 

5 อาจารย ์ นวลนอ้ย  
ตระกลูกิตติ
ไพศาล 

นวลนอ้ย ตระกลูกิตติไพศาล. 2560. “การ
เรียนการสอนดว้ยไอแพดและโมบายแอพ
พลิเคชนัในวชิาการแปลเพื่อธุรกิจและการ
ประชาสัมพนัธ์”. ใน รายงานสืบเน่ือง การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 
พฤษภาคม 2560. กรุงเทพมหานคร: 
สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

"Research Methodology in 
Translation Studies" 
workshop, สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเอเซีย มหิดล, 
17 มีนาคม 2555  
- "เสวนาการแปลสู่ภาษาท่ี
สอง" ศูนยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 29 
มกราคม 2559 

9 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง
ทาง

วชิาการ 
ช่ือ – สกุล 

ผลงานทางวชิาการ 
(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ให้เขียนในรูปแบบของบรรณานุกรม 

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม 

ภาระงานสอน (คาบ/
สัปดาห์) 

ทีม่ีอยู่แล้ว ทีม่ีใน
หลกัสูตร
ทีจ่ะเปิด
ใหม่ 

- "Rethinking the feeling of 
the Foreign" ศูนยก์ารแปล
และการล่ามเฉลิมพระเกียรติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 19 
สิงหาคม 2559 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ต าแหน่งทาง 
วชิาการ 

ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 
 

ปีทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

1 อาจารย ์
 

Anthony Catto MA  
 
MA  

English and 
Industry 
History and Social 
Administration 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 
Dundee University 

2008 
 
1981 

2 อาจารย ์
 

Victoria Wichanmuk MA 
 
 
BA 

Teaching English 
as a Foreign 
Language 
 
Bachelors of 
Science 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
University of San Jose Recoletos, 
Philippines 

2558 
 
 
2544 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (วชิาประสบการณ์วชิาชีพ และสหกจิศึกษา)   
       จากความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนหน่ึงท่ีตอ้งการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เขา้สู่การท างานจริง หลกัสูตรจึงไดก้ าหนดรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (3 หน่วยกิต) และวิชาสหกิจ
ศึกษา (6 หน่วยกิต) อยูใ่นกลุ่มวิชาเลือกให้นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดต้ามเง่ือนไขท่ีสาขาวชิาฯ 
ก าหนด 
        4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

(1) ไดท้กัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน   
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาโดยใชภ้าษาองักฤษและการแปลเป็นเคร่ืองมือไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา เขา้ใจวฒันธรรมองคก์รและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถาน
ประกอบการไดดี้ 
(5) มีความกลา้แสดงออก และมีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานได ้
4.2 ช่วงเวลาการฝึกงานภาคสนาม  

  ภาคปลาย ของปีการศึกษาท่ี 4  
          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

ระยะเวลารวม 1  ภาคการศึกษาปกติ 
         
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการศึกษาค้นควา้อิสระ 
(Independent Study) 
          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงาน/งานวิจัยเก่ียวกับการภาษาอังกฤษและการแปลท่ีนักศึกษาไปฝึกงานใน
หน่วยงานนั้น ๆ หรือในหัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจให้มีการด าเนินการ โดยตอ้งเสนอโครงการการศึกษา
คน้ควา้หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และรายงานขอ้มูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน / การวจิยั
ในรูปเอกสารรายงาน / การรายงานหนา้ชั้นเรียนหลงัจากเสร็จส้ินภารกิจการฝึกงานไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
         5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

     5.2.1 มีความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษและการแปล 
     5.2.2 สามารถคิด วเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
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     5.2.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าเสนอรายงานได ้
     5.2.4 มีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เรียนรู้การท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น 
          5.3  ช่วงเวลา  
                    ภาคปลายชั้นปีท่ี 4 
         5.4  จ านวนหน่วยกติหรือจ านวนช่ัวโมง 
                     3-6 หน่วยกิต 
        5.5  การเตรียมการ 
        มีการก าหนดชัว่โมงการให้ค  าปรึกษา การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทางเวบ็ไซด์
และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานและการวจิยัใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเป็นแนวทาง 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงานโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา และประเมินผลจาก
รายงานท่ีไดก้ าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา มีการจดัสอบการน าเสนอผลงานโดยปากเปล่า 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา      
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นบุคลิกภาพ 
 

มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเขา้สังคม เทคนิคการเจรจา
และน าเสนอ การส่ือสารและการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในบางรายวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้ง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนท่ีนกัศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 
 
 

มีกติกาในการสร้างวนิยัให้ตนเอง เช่น การเขา้เรียนใหต้รงเวลา 
สม ่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
มีการก าหนดการท างานเป็นกลุ่มในบางรายวชิา โดยใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการท างานและเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้
นกัศึกษาไดส้ร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

ดา้นจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

มีการสอดแทรกความรู้ดา้นวิชาชีพนกัแปล จรรยาบรรณของนกั
แปล 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
  (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้ตกลงของสาขาวชิาได ้
  (3)  มีจรรยาบรรณ ไม่คดัลอกงานของผูอ่ื้นและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
  (4)  มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมเพื่อการพฒันา 
  (5)  เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจโลก 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   

 (2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานภายในเวลา
ท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
 (3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 
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(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความซ่ือสัตย์
สุจริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
 (5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการ                        
เขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
 (2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา เพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพและ
ช่วยพฒันาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้ในสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง
และเป็นระบบ  

(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มุ่งเนน้การสอนหลกัไวยากรณ์และหลกัการแปล เพื่อมุ่งสู่การน าความรู้และทกัษะภาษาองักฤษและ

การแปลไปใช้ในองค์กรหรือการปฏิบัติงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษและการแปลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์การสอนผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เช่น การมอบหมายงานให้ค้นควา้ 
อภิปราย และเขียนรายงานทั้งเด่ียวและกลุ่ม มีการฝึกฝนในห้องปฏิบติัการทางภาษา ดงัสรุปความส าคญัได ้
ดงัน้ี  

(1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้รอบ ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบติั   

(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามขอ้สงสัย 

(3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
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2.3 ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ส่งเสริมการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ พิจารณา และคน้ควา้ เพื่อให้

นกัศึกษาไดป้ฏิบติัจริงให้มากท่ีสุด ผา่นกิจกรรม งานต่างๆ ท่ีผูส้อนแต่ละรายวิชามอบหมายให้ ทั้งท่ีเป็นงาน
เด่ียวและงานกลุ่ม อนัจะน าไปสู่ความสามารถในการปฏิบติังานในองคก์รต่างๆ หลงัจากจบการศึกษาไดอ้ย่าง
มีผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพึงพอใจ ทั้งต่อบณัฑิต และต่อผูว้า่จา้ง ดงัน้ี 

(1) สามารถคิด วเิคราะห์เพื่อแกปั้ญหา ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีและ /หรือภาคปฏิบัติเพื่อการปฏิบติังานและการ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถวจิารณ์ผลงานทางภาษาองักฤษและการแปลได ้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)   จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวพิากษ ์ พร้อมทั้งฝึก

การแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไปบูรณาการกบั

ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)   ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
(4)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินผลการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีไม่รู้จกัมาก่อน  บุคคล

ท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถท่ีจะ
ปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกวธีิการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ี  

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
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(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์

(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ          

รับผดิชอบ 
 (1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและ
เรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวิชาการและวชิาชีพ 

(3)จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 
(1) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการแปลในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม

สถานการณ์และบริบททางวฒันธรรม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพนูความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพดู การฟังและ

การเขียน  

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา     
(Curriculum  Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีและงานท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
1.2 เคารพกฎระเบียบ และขอ้ตกลงของสาขาวชิาได ้
1.3 มีจรรยาบรรณ ไม่คดัลอกงานของผูอ่ื้นและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
1.4 มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมเพื่อการพฒันา 
1.5 เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจโลก  

2. ดา้นความรู้  
2.1 มีความรู้ในสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง
และเป็นระบบ  
2.2 มีความรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 

3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิด วเิคราะห์ภาษาองักฤษเพื่อแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ  
3.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม  
3.3 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถวจิารณ์ผลงานทางภาษาองักฤษและการแปลได ้

4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ   
4.1 เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ และบุคลิกภาพดี   
4.2 สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์
4.4 เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารและการแปลไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์และ 
       บริบททางวฒันธรรม 
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5.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพนูความรู้  
5.3 มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หมวดวชิาแกนสาขา                   

HO166  ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ                                        

HO167  ลกัษณะและความหมายของค า                     

HO266  การเขียนภาษาองักฤษ 1                                     

HO267  การส่ือสารขา้มวฒันธรรม                   

HO366  เทวต านานตะวนัตก                                                         
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

หมวดวชิาเอกบังคับ                   

HR103  การสนทนาภาษาองักฤษ 1                                                   

HR203  การอ่านภาษาองักฤษ                                                          

HR204  การเขียนภาษาองักฤษ 2                                                        

HR205  ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการศึกษาวรรณคดี
องักฤษ 

                  

HR206  การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้                                             

HR207  โครงสร้างภาษาองักฤษ                                                       

HR208  การสนทนาภาษาองักฤษ 2                   



92 
 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

HR301  การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้                                             

HR401  นวนิยายองักฤษ                                                                  

HR403  สัมมนาการใชภ้าษาองักฤษ                                                 

หมวดวชิาเอกเลอืก                   

HR334  ภาษาองักฤษจากส่ือ                                  

HR336  เร่ืองสั้นองักฤษ                                                                 

HR337  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน                                                

HR338  กวนิีพนธ์องักฤษ                                                                

HR339  ละครองักฤษ                                                                       
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

HR340  การแปลงานดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

                  

HR341  การแปลข่าวและสารคดี 1                                                  

HR342  การแปลเพื่อธุรกิจและการ
ประชาสัมพนัธ์ 1     

                  

HR343  การแปลเชิงวฒันธรรม                   

HR344  การแปลงานวชิาการ                   

HR431  การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวิจารณ์                                

HR432  การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการวิจารณ์                               

HR433  การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                                      



94 
 

รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

HR434  วรรณกรรมเอกของโลก                                                     

HR435  นวนิยายสืบสวน                                                                

HR436  การแปลข่าวและสารคดี 2                                                  

HR437  การแปลเพื่อธุรกิจและการ
ประชาสัมพนัธ์ 2     

                  

HR438  การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร                                   

HR439  การแปลงานวรรณกรรม                                                     

HR441  สัมมนาการแปล                   

HR442  การศึกษาคน้ควา้อิสระ                                                                  
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

HR443  ประสบการณ์วชิาชีพ                                                     

HR444  สหกิจศึกษา                                                                  

HR445  ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ                                                

HR446  การออกเสียงภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ                   

HX101  การเขียนภาษาองักฤษ 1                                                                

HX102  การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้                                            

HX103  การแปลไทย-องักฤษเบ้ืองตน้                                            

HX104  การแปลข่าวและสารคดี 1                                                  
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รายวชิา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทกัษะ 
ทางปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

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

HX105  การแปลเพื่อธุรกิจและการ
ประชาสัมพนัธ์ 1     

                  

HX106  การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร                   

HX107  การเขียนภาษาองักฤษ 2                   
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวดัผลเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น

ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก.) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

   (1)  การประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาหรือ
คณะกรรมการท่ีสาขาวชิาแต่งตั้ง 

(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาหรือ
คณะกรรมการท่ีสาขาวชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลการสอบ 

(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  
และรายวชิาสหกิจศึกษาซ่ึงทางสถานประกอบการเป็นผูร้ายงาน 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1)  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ใน 

เร่ืองระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม  
เพื่อประเมินความพึงพอใจบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 การให้อนุปริญญา 

นกัศึกษาศึกษาไดห้น่วยกิตครบถว้นตามหลกัสูตรขั้นปริญญา ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ถึง 
2.00 แต่ไม่ต ่ากวา่ 1.75 หรือสอบไดห้น่วยกิตตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิาของหลกัสูตร แต่ยงัไม่ถึง
ขั้นปริญญา มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได ้
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3.1.2 การอนุมัติปริญญา 
3.1.2.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บอนุมติัปริญญาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) สอบไล่ไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 
2545 (ภาคผนวก ก) 

(2) ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีพนัธะติดคา้งหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
(5)  เข้าร่วมกิจกรรมบณัฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมงตามท่ีมหาวิทยาลยั

ก าหนด (ภาคผนวก ง) 
(6) สอบผา่นขอ้สอบวดัมาตรฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจ ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดา้นบริหารธุรกิจ ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด (ภาคผนวก จ) 
3.1.2.2 นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร แต่แตม้เฉล่ียสะสมไม่

ถึง 2.00  จะไดรั้บอนุมติัปริญญาก็ต่อเม่ือ 
(1) ลงทะเบียนศึกษาวิชาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะท าแตม้

เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก) ว่าด้วยเร่ืองระยะเวลา
การศึกษา 

(2) ลงทะเบียนศึกษาซ ้ าเฉพาะวิชาซ่ึงนกัศึกษาเคยสอบไดล้ าดบัขั้น D+ D หรือ 
F จนกว่าจะท าแตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยวา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545  (ภาคผนวก ก) วา่ดว้ยเร่ือง
ระยะเวลาการศึกษา 

3.1.2.3 ในกรณีท่ีได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู ้ใดมี
พฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง สภามหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะชะลอการ
อนุมติัปริญญาเอาไวก่้อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีท่ีผลของการสอบสวนเป็นท่ี
ปรากฏชดัว่านกัศึกษาผูน้ั้นมีพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวิทยาลยัอย่างร้ายแรงจริง สภา
มหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่อนุมติัปริญญา 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์และประยกุตศิ์ลป์ จดัประชุมคณะ เพี่อใหค้ณาจารยท์ราบถึง
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา เป้าหมายของหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิท่ีมุ่งหวงั  ตลอดจนจดัการ
อบรมวธีิการสอน เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นวธีิการสอน และเพิ่มพนูความรู้ในดา้นการ
เรียนการสอนใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
            2.1.1  มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้รับการอบรม
ทางการสอนทั้งภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั  และในต่างประเทศ  
           2.1.2  มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผล  โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์
และประยกุตศิ์ลป์ จดัใหมี้การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ การแนะน าเร่ือง
การตดัเกรดออนไลน์ ใหค้ณาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 
       2.2.1  มีการพฒันาดา้นวิชาการ  โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์และมหาวทิยาลยั
สนบัสนุนใหค้ณาจารยท์  างานวจิยั ทั้งในและนอกสถาบนั  ใหทุ้นและหาแหล่งทุนเพื่อการวจิยั พร้อมทั้ง
จดัอบรมเก่ียวกบัการท าวิจยั และจดัหา Mentor  
            2.2.2  มีการพฒันาดา้นวิชาชีพ โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์และประยกุตศิ์ลป์
และมหาวทิยาลยัใหทุ้นคณาจารยไ์ปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูคุณวฒิุ และความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ ตลอดจน
จดัใหมี้โครงการสหกิจอาจารยเ์พื่อใหค้ณาจารยไ์ดเ้พิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบติังานในหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีสอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
 การบริหารจดัการหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ท่ีรองรับการบริหารจดัการหลกัสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 1.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  มีคุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงาน
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ทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
 1.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
จ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งอยูป่ระจ าหลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจดั
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
 
2. บัณฑิต 
  2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลพัธ์
การเรียนรู้ จากการประเมินบณัฑิต ก าหนดเป้าหมายไม่ต ่ากวา่ 4.0 จากคะแนนเตม็ 5.0 
 2.2 การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ก าหนดเป้าหมายร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 กระบวนการรับนกัศึกษา มีขั้นตอนการรับนกัศึกษาเป็นไปตามระเบียบของทางมหาวทิยาลยั 
โดยมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนกัศึกษา และก าหนดเกณฑก์ารรับนกัศึกษาโดยคุณสมบติัของผูเ้ขา้
ศึกษาจะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา กรรมการบริหารหลกัสูตรไดมี้การวางแผนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาให้กบันกัศึกษาท่ีรับเขา้เรียนในหลกัสูตรทุกคน เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณสมบติั
ขั้นตน้และศกัยภาพในการเรียน ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร 
 3.3 การควบคุมการดูแล การใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา คณะฯ มีการแต่งตั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน มีการควบคุมก ากบัใหจ้  านวนนกัศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด อาจารยแ์ต่ละท่านจะมีคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีชดัเจน นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
หรือเร่ืองส่วนตวั และกิจกรรม ไดแ้ก่ การลงทะเบียน การเพิ่มเติม-เพิกถอนรายวชิา ทุนการศึกษา การ
เลือกวชิาเอกหรือการเลือกอาชีพ สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาไดโ้ดยค านึงถึงความตอ้งการ ความ
สนใจ และศกัยภาพของนกัศึกษา โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา (Office Hour) 
เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้
 3.4 การด าเนินงานดา้นการคงอยูข่องนกัศึกษา ก าหนดให้อาจารยท่ี์ปรึกษาชั้นปีมีหนา้ท่ีในการ
ดูแล วางแผนและติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาในความรับผดิชอบ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาจะแกไ้ข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน การขอเปิดรายวชิาต่างๆ ส าหรับนกัศึกษาเทียบโอน และนกัศึกษาวทิยาทณัฑท่ี์ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนขา้มชั้นปี หรือท่ีจะส าเร็จการศึกษา และดูแลนกัศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
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 3.5 การส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 4 ปี ของหลกัสูตร ทั้งแผน ก. และ
แผน ข. (สหกิจศึกษา) หรือแผนการเทียบโอนส าหรับนกัศึกษาท่ีมีวุฒิปวส.หรือเทียบเท่า เพื่อใหน้กัศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 3.6 ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา โดยเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
ร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ หลายช่องทาง ไดแ้ก่ การร้องเรียนต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาหรือ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดยตรง การจดักิจกรรม Focus group การตอบแบบประเมินการสอนออนไลน์ 
รวมถึงการร้องเรียนผา่นการถาม-ตอบคณบดี หรืออธิการบดีทางหนา้เวบ็ไซตข์องคณะ และมหาวทิยาลยั 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์มีระบบการรับอาจารยใ์หม่ มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตาม
ระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั หลกัสูตรมีการวางแผนเก่ียวกบัการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร โดยค านึงถึงสัดส่วนของอาจารยต่์อนกัศึกษา มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ีส าหรับอาจารย์ประจ าท่ีรับเข้าใหม่ ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาองักฤษของอาจารยป์ระจ า 
 4.2 มีกลไกการคดัเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
ก าหนดคุณสมบติัของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ทั้ง
อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีระบุใน เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร และตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  
 4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง
สาขาวิชา และมีความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย ์มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมและ
พฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรดา้นการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบัการเรียนการสอน 
การท างานวจิยัและน าเสนอผลงานหรือตีพิมพผ์ลงาน และแผนพฒันาบุคลากร โดยก าหนดใหเ้ขา้ร่วมการ
อบรม สัมมนา เพื่อพฒันาศกัยภาพหรือทกัษะวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การออกแบบหลักสูตร จากความต้องการของตลาดแรงงานของสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหารนั้น คาดวา่มีความตอ้งการสูงมาก ทั้งน้ีมีการส ารวจความพึงพอใจของ ศิษยเ์ก่า ศิษย์
ปัจจุบนั และผูใ้ชบ้ณัฑิต ดา้นเน้ือหาสาระรายวชิาในหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตรโครงสร้างหลกัสูตร 
และเน้ือหาสาระของรายวิชาในหลกัสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี (มคอ.1) ของ
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สาขาวิชาการจดัการโรงแรมระหว่างประเทศ มีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ทางด้านการ
บริการ และงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการโรงแรม การพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
เป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 5.2 การควบคุม ก ากบัการจดัท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยั มีการพฒันาหลกัสูตรให้
ทนัสมยั ทั้งในดา้นเน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการประเมินหลกัสูตรและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสูตรโดยนกัศึกษาและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกปีการศึกษา 
 5.3 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการวาง
แผนการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร การวางระบบผูส้อนโดยร่วมกนัพิจารณาก าหนดอาจารยผ์ูส้อน 
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู้และความช านาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน หรือมี
ประสบการณ์การท างานเก่ียวขอ้งกบัวิชานั้นๆ ทั้งบรรยายและปฏิบติัการส าหรับกระบวนการจดัการเรียน
การสอน หัวหน้าหลักสูตรรับผิดชอบน า มคอ.3/มคอ.4 และข้อสอบเพื่อเข้ารับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประเมินผลการศึกษา และก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกรด และ มคอ.5/มคอ.6 โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 5.4 การประเมินผูเ้รียน การก ากบัให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
ก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา โดยก าหนดกลยุทธ์การสอน
และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อแจกและช้ีแจง
ต่อนักศึกษาในคาบแรกของการเรียน และก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานรายวิชา มคอ.5 และ 
มคอ.6 ทุกรายวิชาภายหลงัจบภาคการศึกษา โดยประเมินประสิทธิผลของวิธีการสอนส าหรับการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.3 และ มคอ.4 นอกจากน้ียงัมีการประเมินนกัศึกษา โดยการสอบ Exit exam ก่อน
จบการศึกษา ทั้งจากทางมหาวทิยาลยัจดัสอบ และทางหลกัสูตรจดัสอบในหมวดวชิาเฉพาะ 
 5.5 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีการเรียนการสอนผา่นระบบ iHybrid หรือการใช ้iPad ใน
การเรียนการสอน ผา่น iTuneU และ Application อ่ืนๆ ก าหนดให้มีการเชิญวิทยากรหรือผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง
เป็นผูท่ี้ท  างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถโดยตรงในหัวข้อนั้นๆ มา
บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ก าหนดให้มีการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานยงั
สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาท่ีสอน  รวมทั้งมีการจดัโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่ง
เหมาะสมใหก้บันกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
 5.6 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้
กรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกนัจดัท า มคอ.7 และท าการติดตาม ดูแล และทบทวนการด าเนินงานของ
หลกัสูตร ภายในเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเรียน
การสอนและน ามาปรับปรุงกลยทุธ์การสอน 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั เพื่อความพร้อมของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ประชุมวางแผนงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์ ต ารา ส่ือการเรียนการสอน และโสตทศันูปกรณ์ ให้
เพียงพอ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของนกัศึกษาจ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการ
สอน ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
เพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 หลกัสูตร มีระบบการมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
โดยมีการก าหนดใหห้ลกัสูตรจดัท าบนัทึกระบุความตอ้งการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อท่ีคณะฯ จะได้
ด าเนินการจดัซ้ือต่อไป 
 6.2 จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
  6.2.1. หลกัสูตรมีการจดัการส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนดงัน้ี 
   1.1. หอ้งเรียน 1 ห้อง (ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและสัมมนา) 
   1.2. หอ้งพกันกัศึกษา 1 หอ้ง (ใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง) 
  6.2.2. อุปกรณ์การศึกษาและจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายส าหรับนกัศึกษาใน
หอ้งเรียนและหอ้งพกันกัศึกษา และมีหอ้งสมุดท่ีเป็นห้องสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ ต ารา รวมถึงฐานขอ้มูลให้
นกัศึกษาสืบคน้ได ้
  6.2.3 คณะวชิามีส่วนร่วมในการคดัเลือกหนงัสือ ต าราและฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัส าหรับ
ใชง้านในหอ้งสมุดกลาง 
  6.2.4 ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัเตรียมไวใ้ชใ้น
กระบวนการเรียนรู้ 
  6.2.5 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย์
ต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้และมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 6.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 มีความพร้อมของทรัพยากรหอ้งสมุดดา้นหนงัสือ ต ารา วารสารวชิาการ ส่ือโสตทศันวสัดุ และ
การสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลออนไลน์ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยส านกัหอสมุดกลาง ซ่ึงมีจ านวน
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เพียงพอ และทนัสมยั เพื่อให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนในรายวชิา
ต่างๆ และวชิาโครงการวจิยั หรือการท าวจิยั  
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้  
 มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ความเพียงพอ
ของทรัพยากร ไดแ้ก่ ต ารา ส่ือการเรียนการสอน และโสตทศันูปกรณ์ และการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและอาจารยต่์อการจดัการเรียนการสอน และการอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆของหลกัสูตร 
เพื่อใหมี้จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน  และเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หลกัสูตรจึงมีการวางแผนในการจดัซ้ือทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใชง้าน รวมทั้งทางมหาวิทยาลยัไดมี้การปรับปรุงดา้นระบบ WIFI ภายใน
มหาวิทยาลยั และปรับปรุงภูมิทศัน์และอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ปรับตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุใหเ้หมาะสมโดยเป็นไปตามหนงัสือท่ี ศธ.
0506(1)/ว1639ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม  2558 และไดรั้บการอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัในการ
ประชุมคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม  2560) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีอยา่ง

นอ้ย 4 คน และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโท/เอก อยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ประชุมแต่ละคร้ัง  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้ง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

x x x x x 

(3) มี รายละ เ อียดของรายวิชาและรายละ เ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x x 
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(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด
การสอบวนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวชิา 

x x x x x 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมินหลกัสูตรแต่ไม่เกิน 60 วนั 
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการ เ รียน รู้ ของนัก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 40 
ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่มวิชาแกนและ
กลุ่มวิชาเอกท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุก
หลกัสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

x x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

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

x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

    x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

    
x 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร    
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะประเมินผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดย
ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษาในชั้นเรียน เป็นตน้  หากประเมินเบ้ืองตน้แลว้พบว่าวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผูเ้รียน
เขา้ใจได ้ก็จะปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่  รวมทั้งจดัประชุมคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเพื่อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการสอนต่อไป  

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยใ์นดา้นต่างๆ เช่น วธีิการสอน  การตรงต่อเวลา การ
ช้ีแจงเป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล  การใชส่ื้อการสอน เป็นตน้  โดย
นกัศึกษาจะประเมินการสอนออนไลน์เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งน้ีผลการ
ประเมินจะจดัส่งใหผู้ส้อนและหวัหนา้หลกัสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม จะท าโดย 
      2.1  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
      2.2  ประเมินโดยนกัศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4  
 2.3  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต และสถานประกอบการต่างๆ  
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอนของสาขาวชิาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรภายใน

ระดบัสาขาวชิา  และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรภายนอก 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจง้ในท่ีประชุมคณาจารย์
ประจ าสาขาวชิาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ทั้งน้ี
เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิมปี พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 

ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in 
English and Translation 

ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in 
English and Translation  

- คงเดิม  

 
 
2.  ช่ือปริญญา 

หลกัสูตรเดิม ปี พ .ศ . 2554 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 เหตุผล 
ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษและ
การแปล) 
ช่ือยอ่:   ศศ.บ. (ภาษาองักฤษและการแปล) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts (English and 
Translation) 
ช่ือยอ่:   B.A. (English and Translation)  

ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ
และการแปล) 
ช่ือยอ่:   ศศ.บ. (ภาษาองักฤษและการแปล) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts (English and  
Translation) 
ช่ือยอ่:   B.A. (English and Translation)  

- คงเดิม 
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3.  โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
 138 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
 135 หน่วยกิต 

- คงเดิม 

โครงสร้างหลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตร  
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวชิาภาษา 15 หน่วยกิต 
 
ข. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์              6     หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์  
ค. กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 
ง. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 
จ. กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ 3 หน่วยกิต 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
ก.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั 21 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ  3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
 

ข.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก จากกลุ่มวชิาต่อไปน้ี   
ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  
     กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   
     กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
     กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื 

- ปรับช่ือกลุ่มวชิา 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 102 หน่วยกิต (2) หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกิต - ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 3 
หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวชิาแกน 24 หน่วยกิต ก. กลุ่มวชิาแกน 24 หน่วยกิต - คงเดิม 
ข. กลุ่มวชิาเอก 63 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                  33 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวชิาเอกเลือก                   30 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวชิาเอก 60 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวชิาเอกบังคบั      30 หน่วยกติ 
-  กลุ่มวชิาเอกเลอืก        30 หน่วยกติ 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ แบ่งเป็น 2 แผน คือ - คงเดิม 
แผน ก หลกัสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวชิาเอก 63 หน่วยกิต 
  

แผน ก หลกัสูตรปกติ 
1)  กลุ่มวชิาเอก 60 หน่วยกติ 
 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 
1)  กลุ่มวชิาเอก 57 หน่วยกิต 
2)  วชิาสหกิจศึกษา                      6 หน่วยกิต 

แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 
1)  กลุ่มวชิาเอก 54 หน่วยกติ 
2) วชิาสหกจิศึกษา                       6 หน่วยกติ 
 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิต
ใน 3  หน่วยกิต 

ค กลุ่มวชิาโท                             15 หน่วยกิต ค.กลุ่มวชิาโทหรือเอกเลือก         15 หน่วยกิต คงเดิม 
(3) หมวดวชิาเลือกเสรี                 6 หน่วยกิต
  

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี               6 หน่วยกิต  คงเดิม 
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4.  ค าอธิบายรายวชิา 
4.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     30  หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

3. ค าอธิบายรายวชิา 3. ค าอธิบายรายวชิา  
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บังคบั  
3.1 กลุ่มวชิาภาษา  3.1.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
HG008 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 

(Thai for Communication) 

3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) ปรับช่ือ 
ปรับรหสั
วชิา 

            พฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยมาตรฐาน หลกัการฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน    การใชภ้าษาไทยเพ่ือถ่ายทอด
ความคิดอย่าง เ ป็นระบบ และสามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

         พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน  การเขียน การใชภ้าษาไทยเพ่ือพฒันาความคิดและอาชีพการ
งาน ฝึกปฏิบติัทกัษะการใชภ้าษาไทยโดยใชบ้ทเรียน บทอ่าน และ
แบบฝึกหดัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัอาชีพตามสาขาของผูเ้รียน 

และ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

HG009 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1   
(English for Communication 1) 

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิาและ 

               พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั โดยเนน้ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญั
และรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสั้น ๆ  การพดู
ทกัทาย เร่ิมตน้สนทนา แนะน าตนเอง  ตอ้นรับ  ถามและตอบ
ขอ้มูลอยา่งง่าย  การอ่านขอ้ความระดบัยอ่หนา้อยา่งง่ายๆ เพ่ือ
จบัใจความส าคญัและแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความ
สั้น ๆ ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั โดยเนน้ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญั และ
รายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การพูดทกัทาย 
เร่ิมตน้บทสนทนา แนะน าตนเอง ตอ้นรับ ถามและตอบขอ้มูล
อย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับ
ใจความส าคญัและแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความสั้น ๆ 
ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ค าอธิบาย
รายวชิา 

HG010 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) GE003 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิาและ 

 
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร 1 หรือ  คะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่า ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 ค าอธิบาย
รายวชิา 
ปรับ
เง่ือนไข 

               พฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั โดยเนน้ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาท่ีซับซ้อนข้ึน การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งการ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่าน
ขอ้ความในหัวขอ้ท่ีหลากหลาย และสามารถสรุปเร่ืองได ้การ

              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั  โดยเนน้ทกัษะการฟังเพื่อจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนาท่ีซับซ้อนข้ึน  การมี
ส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความ
คิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนั 
รวมทั้ งการน าเสนอและเปรียบเทียบขอ้มูลทางธุรกิจอย่างง่าย  

ศึกษาก่อน 
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เขียนขอ้ความในหัวขอ้ท่ีหลากหลายทั้ งในรูปแบบทัว่ไปและ
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ท่ีหลากหลายทั้งในรูปแบบทัว่ไปและ
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

HG011 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3 
(English for Communication 3) 

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

3(3-0-6) ปรับช่ือวชิา 
ปรับรหสั
วชิา 
ปรับ 

 
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร 2 หรือคะแนน 
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 2  หรือคะแนน TOEIC  
หรือเทียบเท่า ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 ค าอธิบาย
รายวชิาและ
ปรับ
เง่ือนไข
ศึกษาก่อน 

พฒันาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทกัษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน โดยเนน้การสนทนาทางโทรศพัท์ การน าเสนอ 
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั สินคา้ และบริการ  การเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  การเขียนบนัทึกภายในและจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์  การอ่านข่าวท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและสรุปใจความส าคญั 
ในเร่ืองท่ีอ่าน 

       พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจท่ี
สอดคลอ้งกบัสาขาวิชา บูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัท์น าเสนอขอ้มูล  เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและ
สรุปใจความส าคญั  ก าหนดใหมี้การอ่านนอกเวลาและการศึกษา
ดว้ยตนเอง 

 

HG012 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 4  
(English for Communication 4) 
 

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

3(3-0-6) ปรับช่ือ 
ปรับรหสั
วชิา 

 
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร 3 หรือ คะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 

 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน 
TOEIC  หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 ปรับ
ค าอธิบาย 
รายวชิา
และปรับ
เง่ือนไข
ศึกษาก่อน 

               พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจในชีวิตประจ าวนั  ซ่ึงเป็นการบูรณาการทกัษะการฟัง 
พดู อ่าน และเขียน  โดยเนน้การประชุม การเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจเบ้ืองตน้ และ การสัมภาษณ์งานในสถานการณ์จ าลอง  
การเขียนจดหมายสมคัรงาน และประวติัส่วนตวัในรูปแบบ
ทัว่ไปและผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การอ่านบทความและสรุป
ความเก่ียวกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน  รวมทั้ งการ
ส่ือสารทางธุรกิจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

       พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจท่ี
สอดคลอ้งกบัสาขาวิชา บูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวติัส่วนตวัและจดหมายสมคัรงาน  อ่านข่าวหรือบทความ
เพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดให้มีการ
อ่านนอกเวลาและการศึกษาดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

  3.1.2 กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ  
   GE101 การประกอบการทีข่ับเคลือ่นด้วย

นวตักรรม 
(Innovation-Driven 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน 
ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็น
ผูป้ระกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและโอกาส  เพื่อ
คน้หาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาและ
สร้างคุณค่า รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดใหเ้กิดการปฏิบติัในเชิง
ธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

   3.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

SG006 การรู้ทางดจิทิลั           
(Digital  Literacy)                             

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 
ปรับช่ือวชิา
และปรับ
ค าอธิบาย 

               การใชส่ื้อดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศใน           การ
ส่ือสาร แลกเปล่ียนเรียนรู้ และท างานร่วมกนั การใชเ้คร่ืองมือ
และแหล่งทรัพยากรดิจิทลัในการคน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์และ
ประเมินขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจและแก้ปัญหา การศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ การสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานดิจิทัล  
จริยธรรมและความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสาร ตลอดจนผลกระทบของส่ือดิจิทลัท่ีมีต่อบุคคล  
ธุรกิจ  และการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแกปั้ญหาในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  ฝึก
ทักษะพ้ืนฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพฒันาโปรแกรมประยุกต์
สมยัใหม่ผา่นกระบวนการคน้ควา้ วเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล จนเกิด
นวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในสงัคม 

รายวชิา 
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 3.2  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลอืก  
 3.2.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  
   ภาษาต่างประเทศ  

   
GE006 ภาษามาเลย์เพือ่การส่ือสาร 

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

   

       ทกัษะการใชภ้าษามาเลยใ์นชีวิตประจ าวนัโดยเน้นการฟัง
และการสนทนา  บทพูดพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร 
รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้น
พ้ืนฐานในระดบัยอ่หนา้ 

 

   
GE007 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 

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

   

       ทกัษะการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นการ
ฟังและการสนทนา  บทพูดพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร 
รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้น
พ้ืนฐานในระดบัยอ่หนา้ 

 

   
GE008 ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสาร 

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

   

       ทกัษะการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนัโดยเนน้การฟังและ
การสนทนา  บทพูดพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้ส่ือสาร รวมทั้ง
การจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้น
พ้ืนฐานในระดบัยอ่หนา้ 

 

   กลุ่มทกัษะการส่ือสาร  

   
GE051 มติแิห่งศัพท์ 

(Aspects of Vocabulary) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ศพัท์กบัการเรียนภาษา โครงสร้างศพัท์  ตวัสะกดกบัการ
ออกเสียง  ความหมายของศพัท์  ประวติัค าศพัท์  วิธีใชค้  า  การ
บญัญติัศพัท ์ ทกัษะการใชพ้จนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบ
ต่างศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

   
GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและวจิยั 

(Research and Academic Project 
Writing) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   
       โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอ
กิจกรรม โครงการทางวิชาการ และโครงการวิจยัโดยใชภ้าษาท่ี
ชดัเจนและเหมาะสม 

 



113 
 

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิ 

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

   

        หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนใน
ธุรกิจ  ศึกษาศพัท์และส านวนธุรกิจในดา้นความหมายและการ
ใชใ้นบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจใน
ส่ือส่ิงพิมพ์ร่วมสมัยและส่ือใหม่  พฒันาทักษะการเขียนทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบติั 

 

   
GE054 การอ่านเพือ่พฒันาชีวติ 

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

   

        ความหมาย  ค ว ามส า คัญและ คุณค่ า ขอ งก าร อ่ าน   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอ่านกบัการพฒันาชีวิต  พฒันาทกัษะ
การอ่าน  อ่านจบัใจความส าคญั  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึก
ปฏิบติัโดยเลือกบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชีวิตและการ
ปรับตวัในโลกสมยัใหม่อยา่งมีคุณค่า 

 

   
GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 

(Speaking and Presentation 
Skills) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        แนวคิด หลกัการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การ
วางแผนการพูดและการใชส่ื้อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนอ
งาน  เทคนิคการใชว้จนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีส่ือใน
การพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจใน
ลกัษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพ่ือรายงาน  การ
เสนองานเพ่ือการแข่งขนัทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

   
GE056 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

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

   

        ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม  โลกาภิวฒัน์  มิติ
ทางวฒันธรรม และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวฒันธรรมใน
สังคมโลก  องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรม 
ภาษา และอตัลกัษณ์  บทบาทและความส าคญัของการส่ือสาร
ขา้มวฒันธรรมท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตวัเพื่อ
กลมกลืนกบัวฒันธรรม  แนวทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมเพ่ือ
ลดความขัดแยง้และสร้างการยอมรับทั้ งในระดับบุคคลและ
ระดบัองคก์ร 
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GE057 นักข่าวพลเมอืง 

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

   
        หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง 
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพ แสง และเสียง การเรียบ
เรียงข่าวสารและผลิตเน้ือหาดว้ยอุปกรณ์การส่ือสารเคล่ือนท่ี 

 

3.2 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 3.2.2 กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ  
       (Business and Entrepreneurship) 

 

BG003 การประกอบการเชิงนวตักรรม 
(Innovative Entrepreneurship) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

                หลกัการและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางดา้นนวตักรรมการ
ประกอบการ รูปแบบการท าธุรกิจสมยัใหม่ ความรู้เบ้ืองตน้ดา้น
การเงิน การตลาด การบญัชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ  
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หลกัธรรมาภิบาลในองคก์ร  จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 
เศรษฐกิจสีเขียว ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสหกิจสงัคม 

  

   

GE102 จริยธรรมธุรกจิและความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   
        จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดา้น
จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีพึงมีต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 

 

   
GE103 การคดิเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

          หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท า
ความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ โดยค านึงถึงผูท่ี้มีปัญหาเป็นหลกั   
การทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบวนซ ้ าอย่างมี
ระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวตักรรมท่ีตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูท่ี้มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบท่ีสร้างความแตกต่าง เพ่ือเป็นช่องทางเฉพาะใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทาง
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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GE104 ธุรกจิออนไลน์ 

(Online Business) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท า
ธุรกิจออนไลน์  รวมถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัในระบบนิเวศ
ของธุรกิจออนไลน์  ครอบคลุมโลจิสติกส์  ซัพพลายเชน 
และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์  และการเ รียนรู้ เ ชิง
ปฏิบติัการเพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานของระบบส าหรับท าธุรกิจ
ออนไลน์ท่ีใชอ้ยู่ในโลกปัจจุบนั  เขา้ใจมุมมองของทั้งผูซ้ื้อ 
ผูข้าย และไดฝึ้กใชร้ะบบปฏิบติัการเพ่ือทดลองซ้ือขายจริง  

 

   
GE105 กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

          กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ การเลือก
ประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และสัญญาทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ  
และประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

 

   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

(E-Commerce Law) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

          กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา
ซ้ือขายสินคา้และกฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทาง
อิ เ ล็ กท รอ นิ ก ส์  กฎหม า ย แลก เ ป ล่ี ยน  ข้อ มู ลท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 

   
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ 

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

   

          รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้มูลส าคญัท่ีควรพิจารณา
ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจและราคาหลกัทรัพย ์ กลยทุธ์การซ้ือขายหุ้นแบบต่าง ๆ  
การใชแ้อพพลิเคชนัต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ การจดัพอร์ตการ
ลงทุน และการจ าลองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
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GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 

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

   

          ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การ
ประกันภัย พันธบัตร และการออมประเภทอ่ืน ๆ  การ
วางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วน
บุคคล 

 

   

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความ
งาม 
(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

          ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของ
อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิง
การคา้ กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภณัฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภณัฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

 

3.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  3.2.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
        (Science and Technology) 

 

SG004 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมยัใหม่    
(Modern Science and 
Technology)                                      

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

3 (3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

               วทิยาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
นวตักรรม และการสร้าง  องคค์วามรู้ ความกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  และ
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความตอ้งการของ
มนุษย ์  เทคโนโลยชีีวภาพ วสัดุศาสตร์  พลงังานทดแทน นาโน
เทคโนโลย ี      . 

        ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ท่ี มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม ผลิตภณัฑก์ารเกษตร การแพทย ์การส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน 
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิ ติ  เทคโนโลยีว ัสดุฉลาด 
เทคโนโลยีพลงังานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีท่ี
เกิดข้ึนใหม่ท่ีมีต่อการเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิต การ
ประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

ปรับช่ือวชิา 
และ
ค าอธิบาย
รายวชิา 
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SG005 คณิตศาสตร์และสถติสิ าหรับ
ชีวติประจ าวนั         (Mathematics 
and Statistics for Daily Life)                            

3 (3-0-6) GE203 การคดิเชิงวเิคราะห์ส าหรับธุรกจิ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

                     ความส าคญัของคณิตศาสตร์และสถิติ  บทบาทของ
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและในทางธุรกิจ    การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการแปลผลโดยใชโ้ปรแกรม
ประยกุตท่ี์ทนัสมยั 

        พ้ืนฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีมี
ต่อธุรกิจ เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

ปรับช่ือวชิา
และ
ค าอธิบาย
รายวชิา 

   
GE204 เกษตรอจัฉริยะ 

(Smart Farming) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        เกษตรกับชีวิตประจ าว ัน ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินด้าน
การเกษตร การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตร
พอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท า
ธุรกิจเกษตร 

 

   

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

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ความส าคญัของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความ
งาม  ประเภทของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภณัฑ์ดูแล
ผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์
ตกแต่ ง สีสันบนใบหน้า   ผ ลิตภัณฑ์ส าห รับช่องปาก  
ผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่  ผลิตภณัฑ์แนวสปา  แนว
ทางเลือกการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง  หลกัการใชเ้คร่ืองส าอาง
แต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวตักรรมเคร่ืองส าอาง
ท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยสุีขภาพและความงาม 

 

   
GE206 ภูมปัิญญาสมุนไพรไทย 

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

   

          ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคน
ไทยในอดีตและปัจจุบนัในการใชส้มุนไพรไทย  สรรพคุณ
ของสมุนไพรไทยด้านการ เกษตร   การแพทย์และ
อุตสาหกรรม   
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GE207 เทคโนโลยดีจิทิลั 

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

   

       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความ
หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบท่ีมีต่อรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในยุคดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ
ม นุษยชน  ตลอดจนการป รับตัว เพื่ อ รั บ มื อกับการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบในยคุดิจิทลั  

 

   
GE208 เกมดจิทิลั 

(Digital Games) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   
        เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ท่ี
จ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทลั  กรณีศึกษาเกมดิจิทลั 

 

4.กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 4. กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม  

HG022 
การบริหารตนเอง 
(Self- Management) 

3 (3-0-6) 
   ยกเลิก 

               หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู้เ ร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทางจิตวิทยา    พฤติกรรมทางสังคม
ของบุคคลและกลุ่มเก่ียวกบัการรับรู้  การเรียนรู้  แรงจูงใจ  
ความฉลาดทางอารมณ์  การมีวฒิุภาวะ และสุขภาวะ มีความ
อดทน ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การน าและ
การท างานเป็นทีม การจดัการความขดัแยง้  อยา่งสร้างสรรค์ 
หลักการคิดและการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษยแ์ละน าไปสู่การรู้จกัตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น
และปรับตวัได ้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   กลุ่มสุนทรียศาสตร์  

   
GE301 ปรัชญาความรัก 

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

   

        แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอนัเป็นอารมณ์
พ้ืนฐานของมนุษย ์ โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็น
ปัญหาของความรักผา่นมุมมองทางปรัชญา ทั้งในดา้นท่ีเป็น
ปัจเจก และในดา้นท่ีมีมิติสมัพนัธ์กบัสงัคมรอบตวั 
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GE302 ปรัชญาศิลปะ 

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

   
        แนววิ ธี ศึ กษากระบวนทัศน์และการก่อ ข้ึนของ
ความหมายในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพนัธ์ของความ
จริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 

 

   
GE303 รูปรสกลิน่สีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ค  าบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรส
กล่ินสีเ สียงในมิติของธรรมชาติ  ศาสนา สังคม และ
วฒันธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงต่อความรู้สึกของ
มนุษยแ์ละการสร้างสรรคศิ์ลปะของทุกดา้นของมนุษย ์เช่น 
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มณัฑนศิลป์ การน า
ความรู้เร่ืองรูปรสกล่ินสีเสียงไปใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ เช่น  
แฟชั่น การออกแบบผลิตภณัฑ์ การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 

 

   
GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 

(Narratives in the Modern 
World) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ค ว า มหม า ย แ ล ะบทบ าทหน้ า ท่ี ข อ ง เ ร่ื อ ง เ ล่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองเล่ากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเร่ืองในส่ือต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการเล่าเร่ืองเพ่ือ
จุดประสงคต์่าง ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   
GE305 การตคีวามละครและภาพยนตร์ 

(Interpretation of Drama and 
Film) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตีความละครและ
ภาพยนตร์ วฒันธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์
ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและ
ภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และ
ฝึกปฏิบติั 
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GE306 นิทานโลก 

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

   

        ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของ
นิทานท่ีมีต่อมนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานทั้ งของ
ตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตีความนิทานส าคญับางเร่ือง
ทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก 

 

    

GE307 พระราชนพินธ์ในสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร  รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรมราชกมุารี 
(HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6)  

   

        พระราชประวติัและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความส าคญั ลกัษณะเด่น 
คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาท
ของพระราชนิพนธ์ท่ีมีต่อวงการหนงัสือและสงัคมไทย 

 

   

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่ง
อาเซียน 
(Southeast Asian Writers 
Award) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         ประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เยีย่มแห่งอาเซียน (ซีไรต)์ ความส าคญั คุณค่าของวรรณกรรม
สร้างสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาท
ของรางวลัซีไรตท่ี์มีต่อวงวรรณกรรมไทย 

 

   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 

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

   

        หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทย
ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย ์กลอน ร่าย และท านองการอ่าน
แบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท านองเสนาะ ขบั สวด เห่ พากย ์รวมทั้ง
กลวธีิการใชเ้สียงใหเ้หมาะกบับทอ่าน 

 

   
GE310 นาฏศิลป์ไทย 

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

   
        หลกัเบ้ืองตน้และแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึก
ปฏิบติัการร าพ้ืนฐาน  เพลงชา้  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
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GE311 แดนซ์ 

(Dance) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   
        รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, 
Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior 
Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทต่าง ๆ  

 

   
GE312 การขบัร้อง 

(Singing) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        วิธีการใชเ้สียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเ้สียง 
การฟังและการจบัจงัหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบติัการขบัร้องในงาน
สังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการ
แสดงออกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของงาน 

 

HG023 ดนตรีวจิกัษณ์ 
(Music Appreciation) 

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

        การฟังดนตรีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและความซาบซ้ึงใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพฒันาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 

        การฟังดนตรีเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและความซาบซ้ึงใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพฒันาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 

 

   
GE314 การจดัดอกไม้ 

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

   

        ศ าสต ร์และ ศิลป์แ ห่งการจัดแต่ ง  และ ถ่ายทอด
ความหมายของดอกไม้  เพื่อขัด เกลาจิตใจให้ เข้า ถึง
ประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขา้ใจถึงการใช้
ดอกไมเ้ป็นภาพตวัแทนแห่งการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกได้
อยา่งละเอียดลออ 

 

   
GE315 พสัตราภรณ์ 

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

   

        ประวติัของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและ
วฒันธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดบับุคคล ยุค
สมยัและจุดประสงค ์ทั้งในบริบทวฒันธรรมของราชส านัก
และชาวบา้น  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพสัตราภรณ์ 
สืบคืนประวติั ภูมิหลงัของพสัตราภรณ์ไทย 
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GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการ

แต่งหน้า 
(Costume and Make-Up Design) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ความหมาย และความส าคัญของเคร่ืองแต่งกายและ
เค ร่ืองประดับ  การฝึกออกแบบเค ร่ืองแต่ งกายและ
เคร่ืองประดบัใหเ้ขา้กบัการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของ
นักแสดง  ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งหน้า
เบ้ืองตน้ และเทคนิคการแต่งหนา้ส าหรับการแสดง  

 

   
GE317 ศิลปะวจิกัษณ์ 

(Art Appreciation) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

      ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศิลปกรรม หลกัการ
วจิกัษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ   ไดแ้ก่ จิตรกรรม วรรณกรรม 
คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบนัเทิงร่วมสมยัต่าง ๆ ทั้งในดา้น 
รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 

 

HG024 
การละเล่นและเพลงพืน้บ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

           ประวติัความเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของ
การละเล่นพ้ืนบา้นในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลง
พ้ืนบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิ
ประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ
การประยกุตใ์ชเ้พลงพ้ืนบา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

           ประวติัความเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของ
การละเล่นพ้ืนบา้นในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลง
พ้ืนบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิ
ประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ
การประยกุตใ์ชเ้พลงพ้ืนบา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

 

   กลุ่มวฒันธรรม  

   
GE351 วฒันธรรมประชานยิม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวฒันธรรม
ประชานิยม และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  ความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมกบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  
อุตสาหกรรมการผลิตวฒันธรรมและส่ือมวลชน  บริบททาง
สังคมและการเมือง  การบริโภควฒันธรรม และวิเคราะห์
วฒันธรรมประชานิยมท่ีมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวนัของคน
ในสังคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
สินคา้ของท่ีระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทศัน์ 
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GE352 ส่ือบันเทงิอาเซียน 

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

   

           ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของส่ือบันเทิง
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือ
บนัเทิงกบัสงัคมในประเทศต่าง ๆ   วฒันธรรมการสร้างและ
เสพส่ือบนัเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีต่อ
กนัในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจท่ีปรากฏ
ในส่ือบนัเทิงอาเซียน 

 

   
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
และสืบทอดศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤต
ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน  การปรับตวัและการดดัแปลงศิลปวฒันธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจการท่องเท่ียว  แนวคิดชาตินิยม  และการแก้ไข
วกิฤตของชาติ 

 

                               

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติ ใน
ศิลปะไทย 
(Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

                                                                              
        การรับและบูรณาการวฒันธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลของวฒันธรรมอินเดีย ลงักา เขมร จีน  โลกมุสลิม 
และโลกตะวนัตก  การสร้างสรรคศิ์ลปะไทย 

 

   

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง 
(History of Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ประวติัศาสตร์สังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ว่าดว้ยการพฒันาประเทศตามแบบตะวนัตก และ
ผลกระทบท่ีมีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 
ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็น
ไทย ท้องถ่ิน ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิ เคราะห์การ
เปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทย
จากยคุพฒันาถึงโลกาภิวฒัน์  
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GE356 อุดมการณ์สร้างชาตขิองจนี 

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

   
        พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา 
การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีสะทอ้นมุมมอง
อุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

HG025 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

        เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในโลก ทั้งมิติทางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความร่วมมือและความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้ งเหตุการณ์ส าคัญใน
ประเทศไทยท่ีสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ในโลก  เพ่ือให้สามารถ
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคญัของ
โลกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงได ้

        เหตุการณ์ส าคัญท่ี เ กิด ข้ึนในโลก ทั้ ง มิ ติทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้ งเหตุการณ์
ส าคญัในประเทศไทยท่ีสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ในโลก  เพ่ือให้
สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์
ส าคญัของโลกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงได ้

 

   
GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

       ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย
วฒันธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การ
แทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะ
หลายภาษาท่ีมีต่อพลเมืองในสงัคม  

 

   
GE359 การจดัการพพิธิภัณฑ์ 

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

   

        ความหมาย  หน้า ท่ี  ความส าคัญและคุณค่ าของ
พิพิธภณัฑท่ี์มีต่อสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภณัฑ ์ 
การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ แนวคิดเก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์  การ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การ
อนุรักษแ์ละการจดัแสดง  พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์
พ้ืนบา้น  ตวัแบบพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง 
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GE360 ปรัชญาตะวนัตก 

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

   

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัตก  
โดยมุ่งศึกษาประเด็นปัญหาส าคญัในสมยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมยั
โบราณ สมยักลาง สมยัใหม่ และหลงัสมยัใหม่  เพ่ือเรียนรู้
พ้ืนฐานและพฒันาการทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวนัตก 

 

   
GE361 ปรัชญาตะวนัออก 

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

   

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัออก  
โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลกั ได้แก่ อินเดีย จีน 
และญ่ีปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญด้านการ
แสวงหาความหมายของชีวติ ตามวถีิแห่งตะวนัออก  

 

   
GE362 วฒันธรรมชา 

(Tea Culture) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวติัศาสตร์
ของสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของ
จีน ญ่ีปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษาวฒันธรรมชา
ในสงัคมไทย เช่น ความเช่ือและคติต่าง ๆ  เก่ียวกบัใบชาและ
การบริโภคชา  การสร้างสรรคธุ์รกิจชา  วฒันธรรมร้านน ้ าชา
ในภาคใต ้ ชากบัพิธีกรรม ชาในฐานะวฒันธรรมร่วมสมยัยคุ
โลกาภิวตัน์ 

 

   
GE363 วฒันธรรมข้าว 

(Rice Culture) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ค ว ามหม า ย และขอบ เ ขตขอ ง วัฒนธร รมข้า ว 
ความสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทั้ งใน
วฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบา้น  วฒันธรรมขา้วใน
กระแสการเป ล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษา
วฒันธรรมข้าวในสถานท่ีจริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์
วฒันธรรมขา้วในบริบทสงัคมร่วมสมยั 
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GE364 วฒันธรรมน า้ 

(Water Culture) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        วฒันธรรมน ้ าในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ต านาน 
เร่ืองเล่า ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน ้ าในพระ
ราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกบัน ้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิ
ปัญญาของการจดัการน ้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทศัน์
เ ร่ืองวฒันธรรมน ้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน ้ ากับ
ปัญหาของสงัคมไทยในปัจจุบนั 

 

   

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีน
ในประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        คติความเช่ือเก่ียวกบัศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีน
ในประเทศไทย  การไหวเ้จา้กบัการสร้างสรรค์วฒันธรรม
ของชาวจีน  ศาลเจา้กบัการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตวั
ของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหวเ้จ้าในบริบท
ร่วมสมยั  อาทิในดา้นการท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค ์คติ
ชนสร้างสรรค ์และพฒันาการของการสร้างสงัคมจีนาภิวฒัน์ 
กรณีศึกษาศาลเจา้และพิธีกรรมไหวเ้ทพเจา้จีนท่ีเด่น ๆ ใน
สงัคมไทย  

 

   

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai 
Society) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีส าคญัในสังคมไทย  การ
ธ ารงไวซ่ึ้งชาติพนัธ์ุ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุต่าง ๆ เช่น ขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคม  สงัคม
พหุลกัษณ์กบัความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพ้ืนท่ี
ยา่นท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มชาติพนัธ์ุในกรุงเทพมหานครท่ีส าคญั ๆ  
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GE367 คว ามหลากหล ายท า ง เพ ศ ใน

สังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

           ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและ
กระบวนทศัน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  
ทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอ่ืน ๆ 
ความเขา้ใจความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย  

 

HG026 คตชินสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

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

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

        ประวติัความเป็นมาของคติชนวทิยา  แนวคิดทางคติชนแนว
ใหม่  และคติชนแนวใหม่เพ่ือการสร้างสรรคกิ์จกรรมทางสังคม  
รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อสงัคมไทยปัจจุบนั 

        ประวติัความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชน
แนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพ่ือการสร้างสรรคกิ์จกรรมทาง
สังคม  รวมทั้ งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อสังคมไทย
ปัจจุบนั 

 

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศ
ใกล้เคยีง 
(Archaeology of Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   
        ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเก่ียวพนัระหว่าง
โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวติัของศิลปะไทยและศิลปะของ
ประเทศใกลเ้คียง และการศึกษานอกสถานท่ี 

 

   

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้า
ทางวฒันธรรม 
(Local and Creative Cultural 
Products) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         กระแสทอ้งถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ท้องถ่ินกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
แนวคิดเร่ืองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชนท่ี
น าไปสู่การสร้างสินคา้ทางวฒันธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บขอ้มูลในทอ้งถ่ิน
บ้านเกิดเพ่ือแสวงหาสินค้าจากส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์มา                 
ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 
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GE371 ราชประเพณแีละพระราชพธีิใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ความหมายและหนา้ท่ีของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประเทศไทย  พฒันาการของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประวติัศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคญัในราช
ส านกัไทย 

 

   
GE372 ประเพณีประดษิฐ์ 

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

   

        ความหมาย ความส าคญัของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและ
พัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวข้องกับการ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกบับทบาทหนา้ท่ีของ
ประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ท่ีมีต่อการ
สร้างวาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  
กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์
ประเพณีประดิษฐท่ี์เกิดข้ึนในสงัคมไทยปัจจุบนั 

 

   
GE373 ประเพณแีละเทศกาลในสังคมไทย 

(Tradition and Festivals in 
Thailand) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   
        ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าท่ี
ของประเพณีและเทศกาลต่อวถีิชีวติ  คติความเช่ือ  ค่านิยมและภูมิ
ปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสงัคมไทย 

 

   
GE374 ประวตัศิาสตร์ของภาพถ่าย 

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

   

        ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและ
คุณค่าของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายท่ีมีคุณค่าทั้ งทางจิตใจและ
ทางประวติัศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การ
ผสมผสานทั้งทางดา้นแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบติั และ
ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถและทักษะท่ีน าไป
ประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์  สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพถ่าย
เพ่ือจรรโลงใจต่อสงัคม 
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GE375 ประวตัศิาสตร์แอนิเมช่ัน 

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

   

        ประวติัศาสตร์และพฒันาการของแอนิเมชั่น มุมมองท่ี
หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้ งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และ
ส่ือกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทศันคติและ
อิทธิพลของเช้ือชาติ เพศ เทคโนโลย ีอตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม 
และความขดัแยง้ระหวา่งศิลปะกบัอุตสาหกรรม 

 

   
GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 

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

   

        ความหมายของความเช่ือ  ประเภทของความเช่ือ  แนวคิด
และทฤษฎีท่ีใชศึ้กษาความเช่ือ  ความสัมพนัธ์ระหว่างความ
เช่ือกบัสังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บขอ้มูลความเช่ือ
ภาคสนาม  วิเคราะห์ขอ้มูลความเช่ือ  ปรากฏการณ์ของความ
เช่ือและการประยุกต์ใช้ความเช่ือเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ใน
สงัคมไทยร่วมสมยั  

 

   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 

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

   

        แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคม
ตะวนัออกและตะวนัตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและ
ระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์
และการพยากรณ์  การใชต้รรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอตัลักษณ์
ของนกัพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ใน
สงัคมไทยปัจจุบนั 

 

   
GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

       ความรู้เก่ียวกบัศาสนาส าคญัของโลก ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต ์
ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวตัร
ปฏิบัติของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสาน
ทางศาสนาในปัจจุบนั   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคม
โลก  การวิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
สงัคมไทย 
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GE379 หมากล้อม 

(Go) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         การพฒันาแนวคิดและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานส าหรับเล่น
ในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  ความหมายของพ้ืนท่ี 
ลกัษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-                เมด็ 
9  เ กม  วิ ธี ก าร เ ล่นหมากต่อ  สูตร มุมและหมาก เด็ ด 
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 

 

   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 

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

   

          ประวติัและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมาก
รุกสากล  ศึกษาตวัหมากรุกไทยและตวัหมากรุกสากล ทกัษะ
และเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศกัด์ิและกลการ
เล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพ่ือให้
ผูเ้รียนสามารถเล่นและเขา้ใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทย
และหมากรุกสากลได ้

 

2.5 กลุ่มวชิาพฒันาคุณภาพชีวติ 2.5 กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมยัง่ยนื  
(Quality of Life and Sustainable Society) 

HG020 ทกัษะการด ารงชีวติในสังคมโลก 
(Global Life Skills) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

                ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติทั้งของ 
ตนเองและทางสงัคม  ระบบทางสงัคม  โครงสร้างและ 
สถาบนัทางสงัคม  ความเป็นพลเมืองในสงัคมภายใตร้ะบอบ 
ประชาธิปไตย  การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกและกลุ่ม 
ประเทศอาเซียนท่ีมีต่อสงัคมไทย  ตลอดจนศิลปะ และ 
วฒันธรรมท่ีหลากหลายในสงัคมโลก  รวมทั้งการพฒันา 
บุคลิกภาพ เพ่ือเสริมสร้างทกัษะในการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
และการพฒันาสงัคมใหอ้ยูดี่มีสุข  รวมทั้งสร้างความเขา้ใจ 
อนัดีระหวา่งประเทศ 
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HG036 สมุนไพรไทยเพือ่สุขภาพ 
(Thai Herbs for Health) 

3(3-0-6)    ยกเลิก 

           ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย ผลิตภณัฑส์มุนไพรท่ีใชเ้พื่อ
สุขภาพในทอ้งตลาด ภาพรวมและหลกัการจดัการธุรกิจ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพในประเทศไทย 

    

   กลุ่มคุณภาพชีวติ (Quality of Life)  
HG033 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคม

ดจิทิลั 
( Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

     ความหมายและความส าคัญของการ รู้สารสนเทศ 
กระบวนการพฒันาบุคคลให้เป็นผูรู้้สารสนเทศโดยเร่ิมจาก
การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศตามความตอ้งการ  การ
ประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเ น้ือหาและการใช้
สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

     ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ 
กระบวนการพฒันาบุคคลให้เป็นผูรู้้สารสนเทศโดยเร่ิมจาก
การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศตามความตอ้งการ  การ
ประเมินค่าสารสนเทศ  การจัดการเ น้ือหาและการใช้
สารสนเทศอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

(Discover of Learning Society) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ท่ีมีต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั  พลงัแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององคก์รแห่ง
การเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวตัของ
กระบวนการเรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลก
ออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยทุธศาสตร์การพฒันา
สงัคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลงัอ านาจและความต่อเน่ือง
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิด
สงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ีพึงประสงคไ์ดต้่อไป 
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GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 

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

   

         ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือ  อิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อ
ผูบ้ริโภค  หลกัการและแนวคิดส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่า
ทนัส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ไดแ้ก่ ภาพข่าว โฆษณา 
รายการวิทยุ  ร ายการโทรทัศน์  ภาพยนตร์  และ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต  โดยเน้นท าความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของส่ือ 
ครอบคลุมเก่ียวกบัอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยา
การสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในส่ือประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพ่ือการรู้เท่าทนั
ส่ือ 

 

   
GE404 เจนเนอเรช่ัน ซี กบัคุณภาพชีวติ 

(Generational Z and Quality of 
Life) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

           แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เจนเนอเรชั่นซี   ทั้ งด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเจนเนอเรชั่นซี การปรับตวัและการพฒันา
ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายของเจนเนอเรชั่นซียุค
ปัจจุบนั  

 

HG034 
จติวทิยาพฒันาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) GE405 จติวทิยาพฒันาการ 
(Developmental Psychology) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

        ความหมายและความส าคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  
ทฤษฎีเก่ียวกับพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในแต่ละช่วงวยั 

        ความหมายและความส าคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของบุคคล  
ทฤษฎีเก่ียวกับพฒันาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาในแต่ละช่วงวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

   
GE407 จติวทิยาการท างานเป็นทมี 

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

   

           ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ท างานเป็นทีม  ทั้ งในบทบาทของผูน้ าในการสร้างทีมงาน  
มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  
การส่ือสารเพื่อเขา้ใจผูอ่ื้น  ตลอดจนการบริหารความขดัแยง้
อยา่งสร้างสรรคเ์พ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 

   
GE408 การพฒันาบุคลกิภาพผู้น า 

(Personality Development for 
Leaders) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

      ทฤษฎี หลกัปฏิบติั และทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพ
ความเป็นผูน้ า การเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาความเป็นผูน้ า
ของตนทั้งดา้นสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรม
สงัคม 

 

   
GE409 แฟช่ัน 

(Fashion) 
3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ความรู้เ บ้ืองต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้ งของ
ตะวนัออกและตะวนัตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบ
ของแฟชัน่ออกเป็นงานแสดงแฟชัน่  ประโยชน์ของแฟชัน่
ต่อสงัคม 

 

   
GE410 การท าอาหาร 

(Cooking) 

3(2-2-5) วชิาใหม่ 

   
     ความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกับอาหารทั้ งของไทย 
ตะวนัออกและตะวนัตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอยา่งง่าย 

 

HG035 
การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

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

3(3-0-6) ปรับรหสั
วชิา 

       หลกัการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงั
กายเพ่ือสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส 
ตลอดจนผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 

       หลกัการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออก
ก าลงักายเพ่ือสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส 
ตลอดจนผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 
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   กลุ่มสังคมยัง่ยนื  

   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

      การพฒันาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั  เน้นสังคม
สมยัใหม่  การเปล่ียนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย 
และการประยกุตภู์มิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัใน
ระดบัครอบครัว  ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
ด ารงอยูใ่นกระแสโลกาภิวฒัน์และในฐานะเป็นทางออกใน
การเผชิญกับวิกฤติโลกในยุคปัจจุบนั และการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

   

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของ

เรา 

(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         ประวติัความเป็นมาของหอการคา้ไทย  เครือข่ายของ
หอการคา้ไทย บทบาทของหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ
สากล  บุคคลส าคัญท่ีมีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

   
GE453 สังคมศึกษาเพือ่สังคมทีย่ัง่ยนื 

( Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

      หลกัการ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบ
ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและ
ผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อตนเอง  ผูอ่ื้น และสงัคมท่ีย ัง่ยนื 
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GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั 

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

   

        ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและ
วิวฒันาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายท่ีส าคญั  ท่ีมา
ของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท า
กฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั  การบงัคบัใชก้ฎหมาย
การตีความ   การ  อุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและ
กฎหมายท่ีส าคญัในชีวิตประจ าวนั  บุคคล นิติบุคคล นิติ
กรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา  

 

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

          กฎหมายคุ้มครองเ ก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   
ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายทางการคา้  การคุม้ครอง
ผลงานท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญา  การอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ 
การจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา การเอาผิดกบัผูล้ะเมิด 
รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

   

GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรม 
(Geography and Cultural 
Tourism) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ลกัษณะ และความส าคญัของภูมิศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วฒันธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ เอกลกัษณ์และ
ลกัษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  การวางแผน
กิจกรรมการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกับลกัษณะภูมิศาสตร์
และวฒันธรรม  การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบ
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว 

 

   

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

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเ ท่ียวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไทย 
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GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 

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

   

        ปรัชญาเก่ียวกับความตายในศาสนา  แนวความคิด
เก่ียวกบัความตายของนกัปรัชญาส าคญัของโลก  วิเคราะห์
โลกทศัน์เก่ียวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต                   เร่ือง
เล่าวรรณคดี   เพ่ือให้เขา้ใจถึงระบบความคิดเก่ียวกบัความ
ตายของคนไทย  ภาวะคนใกลต้าย  การเตรียมตวัตายอยา่งมี
สติ  แนวคิดเร่ืองชีวติหลงัความตาย 

 

   
GE459 พุทธธรรมกบัการแก้ปัญหาชีวติ 

(Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

        หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั  ทั้ งในชีวิตส่วนตวั การท างาน และการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม  โดยใชก้รณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิต
จริงท่ีเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ  

 

   
GE460 นิเวศส านึก 

(Ecological Consciousness) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

            มโนทศัน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและ
พัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การ
สร้างสรรค์ส่ือเพื่อรณรงค์เร่ืองนิเวศส านึก อาทิ การสร้าง
ภาพยนตร์สั้ น การผลิตโปสเตอร์เ พ่ือประชาสัมพัน ธ์                   
การด าเนินโครงการเพ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การแสดงละคร
เวที 

 

   
GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) วชิาใหม่ 

   

         ปรากฏการณ์   ประ เด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม  อัน
เ น่ืองมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคล่ือนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  นโยบายและขอ้ตกลงความ
ร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  
โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้านส่ิงแวดลอ้ม
ของอาเซียน และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน
อยา่งย ัง่ยนื 
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4.2  หมวดวชิาเฉพาะ   จ านวน 99 หน่วยกติ   
  4.2.1  กลุ่มวชิาแกน  จ านวน 24 หน่วยกติ   
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            รายวชิาแกนคณะ             รายวชิาแกนคณะ  
HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                      3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
 ทักษะการเรียนรู้ ความส าคัญ  กระบวนการพฒันา
ความรู้และทักษะสารสนเทศ  ประกอบด้วย   การ
วเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวิเคราะห์  
สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ                     3(2-2-5) 
              (Information Literacy Skills)                         
 ทกัษะการเรียนรู้ ความส าคญั  กระบวนการพฒันา
ความรู้และทักษะสารสนเทศ  ประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่ง
และทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวเิคราะห์  
สงัเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

-คงเดิม 
 

HO102  มนุษย์กบัอารยธรรม                          3(3-0-6) 
              (Man and Civilization) 
              วิวฒันาการของมนุษยชาติทางดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม  วฒันธรรม  และศิลปวิทยาการตั้งแต่
ยุคเร่ิมแรกถึงปัจจุบนัในโลกตะวนัออกและตะวนัตก  
คุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ  การสืบ
ทอด การเกิดซ ้ าและการเปล่ียนแปลงของอารยธรรม 

 - ปรับออก และน า
เน้ือหาบางส่วนใส่
ไวใ้นวชิา HO117 
 
 
 

HO103  สุนทรียวจิกัษ์                                   3(3-0-6) 
              (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ การ
เขา้ถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ในการดู
งานศิลปะ  และการพฒันา 
รสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

HO103  สุนทรียวจิกัษ์                                3(3-0-6) 
              (Aesthetics Appreciation)                                 
             คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่างๆ 
การเขา้ถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน
การดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพ
งานศิลปะ 

-คงเดิม 
 

 HO117 อารยธรรมววิฒัน์                        3(3-0-6) 
              (Evolution of Civilixations) 
              ศึกษาวิวฒันาการดา้นต่าง ๆ ของมนุษยชาติ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป
ในอนาคต 

- วชิาใหม่ และน า
เน้ือหาวชิา HO102 
มารวมกบัวชิาน้ี 
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 HO118 การคดิอย่างมวีจิารณญาณ     3(2-2-5) 

              (Critical Thinking) 
            วเิคราะห์ลกัษณะของการอา้งเหตุผลเพื่อจูงใจ
ให้ผูอ่ื้นยอมรับ และแนะน าวิธีการคน้หาความจริงท่ี
อยู่เบ้ืองหลงัชุดของการอา้งเหตุผลหลากหลายแบบ 
การฝึกฝนผ่านกิจกรรมกลุ่มให้ใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่าน การพูด และ
การเขียน รวมทั้ งได้แนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัของตนเอง 

- วชิาใหม่ 

HO201  ภาษาและวฒันธรรม             3(3-0-6) 
               (Language and Culture)                                
             ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษา วฒันธรรม กบัการ
ส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก   ภาษาท่ี
สะท้อนความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเช่ือของคนใน
สงัคม การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ีเหมาะสมโดย
ค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางดา้น
วฒันธรรม ดา้นความคิด 

HO201  ภาษาและวฒันธรรม             3(3-0-6) 
               (Language and Culture)                                
             ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษา วฒันธรรม กบั
การส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  ภาษา
ท่ีสะทอ้นความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเช่ือของคนใน
สังคม การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ีเหมาะสม
โดยค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลาย
ทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด 

- คงเดิม 

 

HO202  การคดิเพือ่การพฒันา           3(3-0-6) 
              (Thinking for Development)                        
              ทฤษฎีความรู้เพื่อการพฒันา มิติของความจริง 
กระบวนการคิดวเิคราะห์เชิงเหตผุลตรรกวทิยาแบบนิร
นยัและอุปนยัเพื่อวเิคราะห์การอา้งเหตผุล วธีิการทาง
วทิยาศาสตร์  แนวคิดเพ่ือการพฒันาตนและสงัคมอยา่ง
ย ัง่ยนื ศาสนาและจริยธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัของ
มนุษย ์

 - ปรับออก  

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

         ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองตน้และการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาษา องคป์ระกอบของการพดูท่ีดี 
ความส าคญัของการพดูในสงัคม การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ี
พดู การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพ
ท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบติั 

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

         ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองต้นและการถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาษา องค์ประกอบของการพูดท่ีดี 
ความส าคญัของการพดูในสงัคม การเลือกหวัขอ้เร่ือง
ท่ีพูด การพิจารณาผู ้ฟัง การปรับปรุงและสร้าง
บุคลิกภาพท่ีดีในการพดู และฝึกปฏิบติั 

- คงเดิม 
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HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)                            
             แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลกัเกณฑก์าร
ตดัสินคุณค่าของการกระท า ปัญหาทางศีลธรรมท่ีท้า
ทายต่อการตดัสินใจ การแกปั้ญหาชีวิตโดยใชเ้หตุผล 
ความอดทน และยอมรับความแตกต่าง  สร้างส านึก
พลเมือง และมีจิตอาสา 

HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั    3(3-0-6) 
             (Ethics for Daily Life)                            

แนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลกัเกณฑ์
การตดัสินคุณค่าของการกระท า ปัญหาทางศีลธรรม
ท่ีท้าทายต่อการตดัสินใจ การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้
เหตุผล ความอดทน และยอมรับความแตกต่าง  สร้าง
ส านึกพลเมือง และมีจิตอาสา 

- คงเดิม 
 

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

               ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยแก้ปัญหาใน
การท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึกจดัการ
ด าเนินการและเขา้ร่วมในการแกปั้ญหา  การฝึกสร้าง
น โ ย บ า ย แ ล ะ จั ด ก ลุ่ ม ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น รู ป ข อ ง
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ 
การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่างๆ 

HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา  3(2-2-5) 
               (Group Dynamics)                         
               ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ท่ีช่วยแกปั้ญหาใน
การท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การฝึก
จดัการด าเนินการและเขา้ร่วมในการแกปั้ญหา  การ
ฝึกสร้างนโยบายและจัดกลุ่มการเรียนรู้ในรูปของ
คณะกรรมการ   การประชุม  และการสัมภาษณ์ 
การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่างๆ 

- คงเดิม 
 

 HO308  ความเข้าใจมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
              (Understanding in Human Sciences) 
               แนววิ ธี ในการ ศึกษาองค์ความ รู้และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ ตลอดจนปรากฏการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรคข์อง
มนุษย์ โดยอาศัยกระบวนทัศน์ทางปรัชญาเป็น
เคร่ืองมือบูรณาการเพื่อสร้างความเขา้ใจในศาสตร์
และศิลป์แห่งมนุษย ์

-วชิาใหม่ 

รายวชิาแกนสาขา   
 HO166  ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ  3(2-2-5) 

               (English Pronunciation Skills) 
               พ้ืนฐานการออกเสียงพยญัชนะ สระ ค า วลี
และประโยคภาษาอังกฤษ การปรับปรุงและการ
พฒันาการออกเสียง การฝึกการออกเสียงและใชเ้สียง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- เปล่ียนรหัสวิชา
จ า ก  HR101แ ล ะ
ยา้ยมาจากวิชาเอก
บงัคบั 
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 HO167  ลกัษณะและความหมายของค า  3(1-4-4) 

              (Features and Meanings of Words) 
              โครงสร้างของค าในภาษาองักฤษ 
องคป์ระกอบทางความหมาย การตีความศพัทจ์าก
บริบท ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหมายของค าใน
ประโยค การศึกษาค าศพัทใ์นแวดวงต่าง ๆ 

- เปล่ียนรหัสวิชา
จ า ก  HR201แ ล ะ
ยา้ยมาจากวิชาเอก
บงัคบั 

 HO266     การเขียนภาษาองักฤษ 1  3(1-4-4) 
                 (English Writing 1) 
                หลกัการเขียนยอ่หนา้ 

-วิชาใหม่โดยแยก
มาจากวิชา HR204 
โ ด ย น า เ น้ื อ ห า
บางส่วนมาใส่ 

 HO267     การส่ือสารข้ามวฒันธรรม  3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Communication) 
 แนวคิดทางดา้นการส่ือสารและ
วฒันธรรม  ความสมัพนัธ์ของภาษาและวฒันธรรม
ในการส่ือสาร ปรากฏการณ์ทางภาษาเพื่อการส่ือสาร 
การถ่ายทอดสารจากตน้ฉบบัสู่ฉบบัแปล  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม 

-เปล่ียนรหสัวชิา
จาก HR201และ
ยา้ยมาจากวชิาเอก
เลือก เพื่อให้
เหมาะสมกบั
สาขาวชิา 

 HO366   เทวต านานตะวนัตก              3(3-0-6) 
               (Western Mythodology) 
               เทวต านานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจาก
คมัภีร์ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ
วฒันธรรมตะวนัตก 

-เปล่ียนรหสัวชิา
จาก HR331และ
ยา้ยมาจากวชิาเอก
เลือก เพื่อให้
เหมาะสมกบั
สาขาวชิา 
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วชิาเอกบังคบั วชิาเอกบังคบั 
 

HR101 ทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษ     3(2-2-5) 
             (English Pronunciation Skills) 
             พ้ืนฐานการออกเสียงพยญัชนะ สระ ค า วลีและ
ประโยคภาษาองักฤษ การปรับปรุงและการพฒันาการ
ออกเ สียง  การฝึกการออกเ สียงและใช้เ สียงใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

 -เปล่ียนรหสัวชิา
เป็น HO166 และ
ยา้ยเป็นวชิาแกน
สาขาเพื่อความ
เหมาะสม 

HR102 โครงสร้างภาษาองักฤษ                  3(1-4-4) 
             (English Structure) 
             โครงสร้างภาษาองักฤษในระดบัประโยคและ
ระดับข้อความสั้ น ๆ วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบภายในประโยคและระหวา่งประโยค เพ่ือ
ใชอ่้านและเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

HR207 โครงสร้างภาษาองักฤษ                3(1-4-4) 
             (English Structure) 
             โครงสร้างภาษาองักฤษในระดบัประโยค
และระดบัขอ้ความสั้น ๆ วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของ
องคป์ระกอบภายในประโยคและระหวา่งประโยค 
เพ่ือใชอ่้านและเขียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

-เปล่ียนรหสั 

HR201 ลกัษณะและความหมายของค า          3(1-4-4) 
             (Features and Meanings of Words) 
            โครงสร้างของค าในภาษาองักฤษ องคป์ระกอบ
ทางความหมาย การตีความศพัทจ์ากบริบท 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความหมายของค าในประโยค 
การศึกษาค าศพัทใ์นแวดวงต่าง ๆ 

 -เปล่ียนรหสัวชิา
เป็น HO167 และ
ยา้ยไปเป็นวชิาแกน
สาขาเพื่อความ
เหมาะสม 

HR202  การสนทนาภาษาองักฤษ                    3(1-4-4) 
              (English Conversation) 
              การสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวติประจ าวนั 
เรียนรู้ส านวนท่ีถูกตอ้งเพ่ือใชใ้นโอกาสต่าง ๆ และการ
สนทนาเร่ืองท่ีตอ้งวเิคราะห์ วจิารณ์จากบทความ 
ขอ้เขียน หรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสงัคม 

HR103  การสนทนาภาษาองักฤษ 1        3(1-4-4) 

              English Conversation 1 

         การสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวติประจ าวนั 

เรียนรู้ส านวนท่ีถูกตอ้งเพ่ือใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

-เปล่ียนรหสัวชิา
และแบ่งออกเป็น
สองรายวชิาเพื่อ
ฝึกฝนผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน 

HR203  การอ่านภาษาองักฤษ                         3(1-4-4) 
              (English Reading) 
              เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษ การอ่านเพ่ือหา
ใจความส าคญัและแนวความคิดของเร่ืองท่ีอ่าน เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการอ่านบทความประเภทต่าง ๆ  

HR203  การอ่านภาษาองักฤษ                   3(1-4-4) 
              (English Reading) 
              เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษ การอ่านเพ่ือ
หาใจความส าคญัและแนวความคิดของเร่ืองท่ีอ่าน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอ่านบทความประเภทต่าง ๆ  

-คงเดิม 
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HR204  การเขียนภาษาองักฤษ                       3(1-4-4) 
               (English Writing) 
              หลกัการเขียนยอ่หนา้ เรียงความและการเขียน
สรุปความเบ้ืองตน้  

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

ศึกษาก่อน HO266 การเขียนภาษาองักฤษ 1          

หลกัการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ

เบ้ืองตน้ 

-ปรับวชิาศึกษาก่อน 
- ปรับค าอธิบาย
รายวชิา 

HR205  ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษา          3(1-4-4)    
               วรรณคดอีงักฤษ                              
        (Introduction to the Study of English 
Literature) 
              องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ีเขียน
เป็นภาษาองักฤษ 

HR205  ความรู้เบือ้งต้นเพือ่การศึกษา      3(1-4-4)    
              วรรณคดอีงักฤษ  
        (Introduction to the Study of English 
Literature) 
              องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ี
เขียนเป็นภาษาองักฤษ 

-คงเดิม 

HR206  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น         3(1-4-4) 
              (Introduction to English-Thai Translation) 
              หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

HR206  การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น         3(1-4-4) 
              (Introduction to English-Thai 
Translation) 
              หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

-คงเดิม 

 HR208 การสนทนาภาษาองักฤษ 2             3(1-4-4) 
             (English Conversation 2) 
        ศึกษาก่อน HR103 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 
             การสนทนาเร่ืองท่ีตอ้งวเิคราะห์ วจิารณ์ จาก
บทความ ขอ้เขียน หรือประเด็นตา่ง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

 

HR301  การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น            3(1-4-4) 
              (Introduction to Thai-English Translation) 
               หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

HR301  การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น         3(1-4-4) 
         (Introduction to Thai-English Translation) 
               หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

-คงเดิม 

HR401  นวนิยายภาษาองักษ                           3(3-0-6) 
               (English Novels) 
               องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์นว
นิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสงัคม 

HR401  นวนิยายภาษาองักษ                   3(3-0-6) 
               (English Novels) 
               องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์นว
นิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสงัคม 

-คงเดิม 

HR402  ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ                  3(1-4-4) 
              (Integrated Skills in the English 
Language) 
              การประยกุตใ์ชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและ
เขียนภาษาองักฤษ การพฒันาความสามารถของผูเ้รียน

 -ยา้ยเป็นวชิาเอก
เลือก 
-เปล่ียนรหสัวชิา
เป็น HR445 และ
เพื่อความเหมาะสม 
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ในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษผา่นกิจกรรมและ
สถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั
และการท างานในอนาคต 
 HR403  สัมมนาการใช้ภาษาองักฤษ          3(0-6-3) 

              (Seminar in English Language Usage) 
              การสมัมนาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทกัษะ
การฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ โดยน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัมาอภิปรายเพ่ือหา
แนวทางการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว 

-ยา้ยจากวชิาเอก
เลือกมาเป็นวชิาเอก
บงัคบัเพื่อความ
เหมาะสม 
-เปล่ียนรหสัวชิา
จาก HR440 

วชิาเอกเลอืก   

HR331  เทวต านานตะวนัตก                            3(3-0-6) 
               (Western Mythodology) 
              เทวต านานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจากคมัภีร์
ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ
วฒันธรรมตะวนัตก 

 -ยา้ยไปเป็นวชิา
แกนเพื่อความ
เสมาะสม 
-เปล่ียนรหสัวชิา
เป็น HO366 

HR332   การส่ือสารข้ามวฒันธรรม                 3(3-0-6) 
                (Cross-Cultural Communication) 
               แนวคิดทางดา้นการส่ือสารและวฒันธรรม  
ความสมัพนัธ์ของภาษาและวฒันธรรมในการส่ือสาร 
ปรากฏการณ์ทางภาษาเพ่ือการส่ือสาร การถ่ายทอดสาร
จากตน้ฉบบัสู่ฉบบัแปล  โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรม 

 -ยา้ยไปเป็นวชิา
แกนเพื่อความ
เสมาะสม 
-เปล่ียนรหสัวชิา
เป็น HO267 

HR333   ภาษาองักฤษเพือ่การท่องเทีย่วและการบริการ             
3(1-4-4)   
                 (English for Toursism and Hospitality) 
                การใชศ้พัทแ์ละส านวนเบ้ืองตน้ใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โรงแรมและสายการบิน โดย
ฝึกผา่นสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ 

 -ยกเลิกรายวชิา 

HR334   ภาษาองักฤษจากส่ือ                           3(1-4-4) 
               (English from the Media) 
               รูปแบบการใชภ้าษาองักฤษจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ การฝึกทกัษะและการสร้างสรรคโ์ครงงาน
ภาษาองักฤษ 

HR334   ภาษาองักฤษจากส่ือ                      3(1-4-4) 
               (English from the Media) 
               รูปแบบการใชภ้าษาองักฤษจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ การฝึกทกัษะและการสร้างสรรคโ์ครงงาน
ภาษาองักฤษ 

-คงเดิม 
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HR335   เทคนิคการส่ือสารและการน าเสนอ    3(1-4-4)  
               (Communication and Presentation 
Techniques)  
               การส่ือสารระหวา่งบุคคล การเตรียมความ
พร้อมในการน าเสนอ บุคลิกภาพและศิลปะในการ
น าเสนอ การฝึกการน าเสนอในสถานการณ์หลากหลาย  

 -ยกเลิกรายวชิา 

HR336   เร่ืองส้ันภาษาองักฤษ                        3(3-0-6) 
               (English Short Stories) 
               ศึกษา ก่อน HR205 ความ รู้ เบื้อง ต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
               เ ร่ืองสั้ นอังกฤษท่ีสะท้อนแนวคิด ปรัชญา 
และสงัคม 

HR336   เร่ืองส้ันภาษาองักฤษ                  3(3-0-6) 
               (English Short Stories) 
               ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
               เร่ืองสั้นองักฤษท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา 
และสงัคม 

-คงเดิม 

HR337   วรรณกรรมเดก็และเยาวชน              3(3-0-6) 
               (Children’s and Adolescent Literature) 
                ศึกษาก่อน  HR205 ความ รู้ เบื้อง ต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่าใน
งานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน 

HR337   วรรณกรรมเดก็และเยาวชน          3(3-0-6) 
               (Children’s and Adolescent Literature) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่า
ในงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

-คงเดิม 

HR338   กวนีิพนธ์ภาษาองักฤษ                  3(3-0-6) 
               (English Poetry) 
               ศึกษา ก่อน HR205 ความ รู้ เบื้อง ต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                 บทประพนัธ์ร้อยกรองส าคญัของกวีองักฤษ
และอเมริกนั ศิลปะการประพนัธ์ และสาระของบทกวี
ท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญาและสงัคม 

HR338   กวนีิพนธ์ภาษาองักฤษ                3(3-0-6) 
               (English Poetry) 
               ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                 บทประพันธ์ร้อยกรองส าคัญของกวี
องักฤษและอเมริกนั ศิลปะการประพนัธ์ และสาระ
ของบทกวท่ีีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญาและสงัคม 
 

-คงเดิม 

HR339   ละครภาษาองักฤษ                            3(3-0-6) 
               (English Drama) 
                ศึกษาก่อน  HR205 ความ รู้ เบื้อง ต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                บทละครส าคัญอังกฤษและอ เมริกัน ท่ี
สะทอ้นภาพชีวติและสงัคม แนวคิดและปรัชญา 

HR339   ละครภาษาองักฤษ                       3(3-0-6) 
               (English Drama) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                บทละครส าคัญอังกฤษและอเมริกันท่ี
สะทอ้นภาพชีวติและสงัคม แนวคิดและปรัชญา 
 

-คงเดิม 
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HR340   การแปลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                                                                     3(1-4-4) 
               (Science and Technology Translation) 
             ศึกษา ก่อน HR206 การแปลอังกฤษ -ไทย
เบือ้งต้น 
             ก า ร แป ลตั ว บ ทด้ า น วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลย ีจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

HR340   การแปลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
                                                                     3(1-4-4) 
               (Science and Technology Translation) 
             ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 
             การแปลตัวบทด้านวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลย ีจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

-คงเดิม 

HR341   การแปลข่าวและสารคด ี1                  3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
            ศึกษา ก่อน  HR206 การแปลอังกฤษ -ไทย
เบือ้งต้น 
            การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   

HR341   การแปลข่าวและสารคด ี1             3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
            ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 
            การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   
 

-คงเดิม 

HR342   การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1  
                                                                        3(1-4-4) 
        (Business and Public Relations Translation1) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ -ไทย
เบือ้งต้น 
               การแปลตวับทดา้นธุรกิจและประชาสัมพนัธ์
จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   

HR342  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1  
                                                                  3(1-4-4) 
      (Business and Public Relations Translation1) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 
               การแปลตวับทดา้นธุรกิจและประชาสัมพนัธ์
จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   
 

-คงเดิม 

 HR343   การแปลเชิงวฒันธรรม               3(1-4-4) 
               (Cultural Translation) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 
                การแปลตวับทเชิงสังคมวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว วิถีชีวิต ประวติัศาสตร์ จากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   
 

-วชิาใหม่ 

 HR344   การแปลงานวชิาการ                   3(1-4-4) 
               (Academic Translation) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 

-วชิาใหม่ 
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               การแปลงานวิชาการต่างๆ จากภาษาองักฤษ
เป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  

HR 431   การอ่านภาษาองักฤษเพือ่การวจิารณ์   
                                                                          3(1-4-4) 
                (English Critical Reading)  
                ศึกษาก่อน HR203 การอ่านภาษาองักฤษ 
                การอ่านงานเขียนและ/หรืองานประพนัธ์
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อนข้ึน เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินงานเขียนนั้น ๆ อย่างมี
หลกัการทั้งในแง่ของเน้ือหาและการใชภ้าษา 

HR 431   การอ่านภาษาองักฤษเพือ่การวจิารณ์      
                                                                    3(1-4-4) 
                (English Critical Reading)  
                ศึกษาก่อน HR203 การอ่านภาษาองักฤษ 
                การอ่านงานเขียนและ/หรืองานประพนัธ์
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน เพ่ือให้สามารถ
วเิคราะห์ วจิารณ์และประเมินงานเขียนนั้น ๆ อยา่งมี
หลกัการทั้งในแง่ของเน้ือหาและการใชภ้าษา 

-คงเดิม 

HR432   การเขียนภาษาองักฤษเพือ่การวจิารณ์      
                                                                          3(1-4-4) 
               (English Critical Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 
               หลกัการวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ การ
ฝึกเขียนบทวจิารณ์ 

HR432   การเขียนภาษาองักฤษเพือ่การวจิารณ์      
                                                                    3(1-4-4) 
               (English Critical Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 
               หลักการวิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ 
การฝึกเขียนบทวจิารณ์ 

-คงเดิม 

HR433   การเขียนเชิงสร้างสรรค์                     3(1-4-4) 
               (Creative Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 
               ก า ร ฝึ ก ฝ น ก ล วิ ธี ก า ร ป ร ะ พัน ธ์ ท่ี ใ ช้
องคป์ระกอบงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

HR433   การเขียนเชิงสร้างสรรค์              3(1-4-4) 
               (Creative Writing) 
               ศึกษาก่อน HR204 การเขียนภาษาองักฤษ 
               ก า ร ฝึ กฝนกลวิ ธี ก า รปร ะพัน ธ์ ท่ี ใ ช้
องคป์ระกอบงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ 

-คงเดิม 

HR434   วรรณกรรมเอกของโลก                    3(3-0-6) 
               (Masterpieces of World Literature) 
                ศึกษาก่อน  HR205 ความ รู้ เบื้อง ต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                งานวรรณกรรมส าคญัของโลก บทประพนัธ์
หรือบทแปลท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาศิลปะการ
ประพนัธ์ แนวคิด ปรัชญาและสงัคม 

HR434   วรรณกรรมเอกของโลก               3(3-0-6) 
               (Masterpieces of World Literature) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
                ง านวรรณกรรมส าคัญของโลก บท
ประพันธ์หรือบทแปลท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษา
ศิลปะการประพนัธ์ แนวคิด ปรัชญาและสงัคม 

-คงเดิม 

HR435   นวนิยายสืบสวน                               3(3-0-6) 
               (Detective Novels) 
                ศึกษาก่อน  HR205 ความ รู้ เบื้อง ต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 

HR435   นวนิยายสืบสวน                        3(3-0-6) 
               (Detective Novels) 
                ศึกษาก่อน HR205 ความรู้เบื้องต้นเพื่อ
การศึกษาวรรณคดอีงักฤษ 
               ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์และ
วิว ัฒนาการของนวนิยายสืบสวนอังกฤษและ

-คงเดิม 
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               ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์และ
วิวฒันาการของนวนิยายสืบสวนองักฤษและอเมริกัน
ตั้งแต่เร่ิมแรกในศตวรรษท่ี 19 จนถึงปัจจุบนั 

อเมริกันตั้ งแต่ เ ร่ิมแรกในศตวรรษท่ี 19 จนถึง
ปัจจุบนั 

HR436   การแปลข่าวและสารคด ี2                 3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 2) 
               ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย -อังกฤษ
เบือ้งต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   

HR436   การแปลข่าวและสารคด ี2           3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 2) 
               ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษ
เบือ้งต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ  จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   

-คงเดิม 

HR437   การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 2  
                                                                       3(1-4-4)  
         (Business and Public Relations Translation 2) 
                 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษ
เบือ้งต้น 
                 ก า ร แ ป ล ตั ว บ ท ด้ า น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   

HR437  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 2   
                                                                3(1-4-4)  
    (Business and Public Relations Translation 2) 
                 ศึกษาก่อน HR301 การแปลไทย-อังกฤษ
เบือ้งต้น 
                 ก า ร แ ป ล ตั ว บ ท ด้ า น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   

-คงเดิม 

HR438   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร  3(1-4-4) 
               (Translation of Film Scripts and Plays)
  
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ -ไทย
เบือ้งต้น 
               การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้งความ
เหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

HR438   การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร  3(1-
4-4) 
               (Translation of Film Scripts and Plays)
  
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 
               การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้อง
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

-คงเดิม 

HR439   การแปลงานวรรรกรรม                  3(1-4-4) 
               (Literary Translation) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ -ไทย
เบือ้งต้น 
               การแปลงานวรรณกรรม  เ ร่ื องสั้ นจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมและ
ความสละสลวยของภาษา 

HR439   การแปลงานวรรรกรรม              3(1-4-4) 
               (Literary Translation) 
               ศึกษาก่อน HR206 การแปลอังกฤษ-ไทย
เบือ้งต้น 
               การแปลงานวรรณกรรม เ ร่ืองสั้ นจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ โดยเน้นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม
และความสละสลวยของภาษา 

-คงเดิม 
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HR440   สัมมนาการใช้ภาษาองักฤษ        3(0-6-3) 
               (Seminar in English Language Usage) 
               การสัมมนาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทกัษะ
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ โดยน าความรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัมาอภิปรายเพ่ือหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว  

 -ยา้ยไปเป็นวชิาเอก
บงัคบั 

HR441   สัมมนาการแปล                                 3(0-6-3) 
               (Seminar in Translation)  
               การวิเคราะห์และอภิปรายหลกัและกลวิธีการ
แปลในงานท่ีได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ  ต่าง ๆ  
เพ่ือให้สามารถน าองคค์วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั
ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานดา้นการแปลต่อไป 

HR441   สัมมนาการแปล                         3(0-6-3) 
               (Seminar in Translation)  
               การวิเคราะห์และอภิปรายหลกัและกลวิธี
การแปลในงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในรูปแบบ  ต่าง 
ๆ  เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการแปล
ต่อไป 

-คงเดิม 

HR442   การศึกษาค้นคว้าอสิระ                     3(0-6-3) 
               (Independent Study) 
               การวิเคราะห์หัวขอ้ทางดา้นภาษา  วรรณคดี 
หรือการแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการน าเสนอใน
ลกัษณะภาคนิพนธ์ 1 ฉบบั  

HR442   การศึกษาค้นคว้าอสิระ               3(0-6-3) 
               (Independent Study) 
               ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ หั ว ข้อท า ง ด้ า นภ าษ า  
วรรณคดี หรือการแปลในแง่มุมต่าง ๆโดยการ
น าเสนอในลกัษณะภาคนิพนธ์ 1 ฉบบั  

-คงเดิม 

HR443   ประสบการณ์วชิาชีพ                   3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
               การฝึกปฏิบติังานท่ีใชภ้าษาองักฤษและ/หรือ
การแปลในหน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะวิชาเอก โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวชิา 
และตอ้งมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
นักศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามท่ี
สาขาวชิาก าหนด    

HR443   ประสบการณ์วชิาชีพ           3(0-20-10) 
               (Professional Internship) 
               เงือ่นไข  ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการหลกัสูตร 
               การฝึกปฏิบัติงานท่ีใช้ภาษาองักฤษและ/
หรือการแปลในหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจท่ี
เ ก่ียวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา และตอ้งมีชัว่โมงปฏิบติังาน
ไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง นกัศึกษาตอ้งเสนอรายงาน
การฝึกปฏิบติังานตามท่ีสาขาวชิาก าหนด    

-คงเดิม 

HR444   สหกจิศึกษา                              6(0-40-20) 
               (Co-operative Education)   
             การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา  ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้ง
เขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และ

HR444   สหกจิศึกษา                        6(0-40-20) 
               (Co-operative Education)   
            เงือ่นไข  นักศึกษาต้องมเีกรดเฉลีย่รวมทุก
ภาคการศึกษา 2.5 ขึน้ไป 
             การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ
อยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 

-คงเดิม 
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การปฏิบติัตนในสังคม การท างาน รวมทั้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ี
ปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย   

ภาคการศึกษา  ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษา
จะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้น
วชิาการ และการปฏิบติัตนในสงัคม การท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการ
ประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์
ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถาน
ประกอบการมอบหมาย   

กลุ่มวชิาโทของสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปล   

HX101   การเขียนภาษาองักฤษ                     3(1-4-4) 
               (English Writing) 
               หลกัการเขียนยอ่หนา้ เรียงความและการเขียน
สรุปความเบ้ืองตน้  

HX101   การเขียนภาษาองักฤษ 1       3(1-4-4) 
                 (English Writing 1) 
                หลกัการเขียนยอ่หนา้ 

-ปรับช่ือและเน้ือหา
ตามรายวชิาแกน 

HX102   การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น           3(1-4-4) 
           (Introduction to English – Thai Translation) 
               หลักการแปลและการแปลในระดับค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

HX102   การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น      3(1-4-4) 
      (Introduction to English – Thai Translation) 
               หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

-คงเดิม 

HX103   การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น          3(1-4-4) 
    (Introduction to Thai – English Translation) 
               หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

HX103   การแปลไทย-องักฤษเบือ้งต้น       3(1-4-4) 
   (Introduction to Thai – English Translation) 
     ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
               หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

-ปรับเง่ือนไข
การศึกษา 

HX104   การแปลข่าวและสารคด ี1                  3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
    ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   

HX104   การแปลข่าวและสารคด ี1             3(1-4-4) 
               (News and Documentary Translation 1) 
ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
               การแปลข่าวและสารคดีประเภทต่าง ๆ 
จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   

-คงเดิม 

HX105   การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1                    
                                                                       3(1-4-4) 
         (Business and Public Relations Translation 1) 
         ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลผลงานดา้นธุรกิจและ
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   

HX105  การแปลเพือ่ธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1   
                                                                  3(1-4-4) 
     (Business and Public Relations Translation 1) 
      ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
                การแปลผลงานดา้นธุรกิจและ
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย   

-คงเดิม 

 HX106 การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร  -รายวชิาใหม่  
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                                                                    3(1-4-4) 
               (Translation of Film Scripts and Plays) 
     ศึกษาก่อน HX102 การแปลองักฤษ-ไทยเบือ้งต้น 
               การแปลบทภาพยนตร์และบทละครจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นความถูกต้อง
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

 HX107   การเขียนภาษาองักฤษ 2               3(1-4-4) 
               (English Writing 2) 
    ศึกษาก่อน HX101 การเขียนภาษาองักฤษ 1 
       หลกัการเขียนเรียงความและการเขียนสรุปความ 

-รายวชิาใหม่  

 


