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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

คณะ/สาขาวิชา   คณะมนุษยศาสตร 

 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

      รหัสหลักสูตร :   T20182123104503 

  ชื่อหลักสูตร  

  ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการ  

  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts Program in Interdisciplinary Studies 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  (ไทย)  :   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ) 

         ชื่อยอ (ไทย) :   ศศ.บ. (สหวิทยาการ) 

         ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Arts (Interdisciplinary Studies) 

         ชื่อยอ (อังกฤษ) :   B.A. (Interdisciplinary Studies) 

 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

  ทักษะบูรณาการองคความรูทางมนุษยศาสตร/สังคมศาสตรเพ่ือพัฒนามนุษยและสังคม 

  การประยุกตองคความรูของศาสตรตาง ๆ เชื่อมโยงไปสูความหลากหลายทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 120  หนวยกิต 

 

5. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

  นักพัฒนาชุมชนและสังคม / เจาหนาท่ีวิจัยดานสังคมศาสตร 

  เจาหนาท่ีองคกรภาครัฐและองคการบริหารบริหารสวนทองถ่ิน 

  พนักงานองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

  ผูประกอบการ / ผูประกอบอาชีพอิสระ  
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หมวดท่ี 2.  โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 

 

   โครงสรางหลักสูตร (120 หนวยกิต) 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30 หนวยกิต 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ       84 หนวยกิต 

    2.1)  วิชาแกน     

     2.1.1) วิชาแกนมนุษยศาสตร   9 

     2.1.2) วิชาแกนสหวิทยาการ   9 

    2.2)  วิชาเอก (แบงเปน 2 แผน) 

      2.2.1)  แผน (ก) หลักสูตรปกติ 

         วิชาเอกบังคับ   24 

         วิชาเอกบังคับเลือก (แผน ก)   6 

         วิชาเอกเลือก   36 

      2.2.2)  แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

         วิชาเอกบังคับ   24 

         วิชาเอกบังคับเลือก (แผน ข)   6 

         วิชาเอกเลือก   36  

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 

    

รายวิชาของหลักสูตร    

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education Courses)  จำนวน  30  หนวยกิต*  

  *หมายเหตุ ดูภาคผนวก ก 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวน  84  หนวยกิต 

1. วิชาแกน ประกอบดวย 2 กลุมวิชา 

  1.1 กลุมวิชาแกนมนุษยศาสตร 

  1.2 กลุมวิชาแกนสหวิทยาการ  

2. วิชาเอกบังคับ ประกอบดวย 2 กลุมวิชา 

  2.1 กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ 

  2.2 กลุมวิชาความเขาใจพลวัตสังคมโลก 

3. วิชาเอกบังคับเลือก ประกอบดวย 2 กลุมวิชา แยกตามแผนการเรียน 

  3.1 แผน (ก) กลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย 

  3.2 แผน (ข) กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ 

4. วิชาเอกเลือก ประกอบดวย 4 กลุมวิชา 
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  4.1 กลุมวิชาพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว 

  4.2 กลุมวิชาผลิตเนื้อหาสรางสรรคและศิลปะดิจิทัล 

  4.3 กลุมวิชานวัตกรรมและกลยุทธผูประกอบการ 

  4.4 กลุมวิชาทักษะชีวิตและทักษะสังคม 

 

สวนท่ี 1  กลุมวิชาแกนมนุษยศาสตร นักศึกษาเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

HO101 ทักษะการรูสารสนเทศ   

(Information Literacy Skills)  

3(2-2-5) 

 

HO103 

 

HO117 

 

HO118 

สุนทรียวิจักษ 

(Aesthetics Appreciation) 

อารยธรรมวิวัฒน 

(Evolution of Civilization) 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

HO201 

 

HO203 

ภาษาและวัฒนธรรม 

(Language and Culture) 

วาทศิลป   

(Speech Communication) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

HO301 

 

HO302 

 

HO308 

จริยศาสตรสำหรับชีวิตประจำวนั 

(Ethics for Everyday Life) 

กระบวนการกลุมในการแกปญหา 

(Group Dynamics) 

ความเขาใจทางมนุษยศาสตร 

(Understanding in Human Sciences)  

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาแกนสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจำนวน 9 หนวยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

HO151 ความรูเบื้องตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร   3(3-0-6) 
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(Introduction to Interdisciplinary Studies in 

Social Sciences)  

HO351 แนววิธีสหวิทยาการเพื่อการออกแบบโครงการและ

การเขียนงานวชิาการ 

(Interdisciplinary Approach for Project 

Designing and Academic Writing) 

3(2-2-5) 

HO452 แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตร   

(Interdisciplinary Approach and Research 

Methodology in Social Sciences) 

3(3-0-6) 

 

สวนท่ี 3  กลุมวิชาเอกบังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจำนวน 24 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี ้

 1) กลุมวิชาพัฒนาทักษะการรูรอบ จำนวน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

HI204 

 

HI205 

 

HI206 

 

 

HI402 

 

โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู 

(Social Media and Ontology of Perception) 

ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม 

(Psychological Skills and Social Awareness) 

การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสหวิทยาการ 

(Philosophical Thinking and Interdisciplinary 

Perspectives) 

ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทาง 

สหวิทยาการ 

(Future Skills and Special Topics in 

Interdisciplinary Studies) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 2) กลุมวิชาความเขาใจพลวัตสังคมโลก จำนวน 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

HI103 

 

ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมปิญญามนุษย 3(3-0-6) 
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HI104 

 

 

HI304 

 

 

 

HI305 

 

(Timelines of Innovation and Human 

Knowledge) 

มุมมองสูอนาคตเพื่อการเขาใจสังคมเมืองและชนบท 

(Future Perspectives for Understanding 

Urban and Rural Society) 

ทฤษฎีเฉพาะในทางมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

สำหรับวิพากษสถานการณโลก 

(Selected Theories in Humanities and Social 

Sciences for World Criticism) 

กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบายโครงสราง

วัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสงัคม 

(Interdisciplinary Framework for Explaining 

Cultural Structures and Social Movements) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

3(3-0-6) 

 

สวนท่ี 4  กลุมวิชาเอกบังคับเลือก นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตามแผน (ก) หรือแผน (ข) เทานั้น 

 แผน (ก) หลักสูตรปกติ  

นักศึกษาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย ดังนี้ 

 

ก) กลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

HI481 

 

HI482 

 

HI483 

การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

สัมมนาการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary Research Seminar) 

บูรณาการความรูสหวิทยาการกับประสบการณวิจยั

ภาคสนาม 

(Interdisciplinary Knowledge Integration and 

Field Research Experience) 

3(0-6-3) 

 

3(0-6-3) 

 

3(0-6-3) 
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แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ ดังนี้ 

  ข) กลุมวิชาบูรณาการทักษะอาชีพ 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

HI491 

 

 

 
 

HI492 

 

 

 

HI493  

สหกิจศึกษา* 

(Cooperative Education) 

 

 
 

ประสบการณวิชาชีพ* 

(Professional Internship) 

 

 

บูรณาการความรูสหวิทยาการเพื่อวิชาชีพ 

(Interdisciplinary Knowledge Integration for 

Profession) 

6(0-40-20) 

 

 

 
 

3(0-20-10) 

 

 

 

3(0-6-3)  

*ผานความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
 

*ผานความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 
 

 

สวนท่ี 5  กลุมวิชาเอกเลือก นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต จากกลุมวิชาใด  ๆไดดังนี้ 

1.  กลุมวิชาพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว 

2.  กลุมวิชาผลิตเนื้อหาสรางสรรคและศิลปะดิจิทัล 

3.  กลุมวิชานวัตกรรมและกลยุทธผูประกอบการ 

4.  กลุมวิชาทักษะชีวิตและทักษะสังคม 
   (หมายเหตุ) ; วิชาเอกเลือกของหลักสูตรน้ีเปนการเรียนขามศาสตรไปยังสาขาวิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืน 

   รหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาใหอางอิงตามที่สาขาวิชาอ่ืนหรือคณะอ่ืนไดกำหนดใชในหลักสูตรน้ัน ๆ 

 

คำช้ีแจงกลุมวิชาเอกเลือก 

  1) กลุมวิชาพหุภาษาและวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาที่ทำการเปดสอนในระดับปริญญาตรีของคณะ

มนุษยศาสตร และคณะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

  2) กลุมวิชาผลิตเนื้อหาสรางสรรคและศิลปะดิจิทัล 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาท่ีทำการเปดสอนในระดับปริญญาตรีของคณะนิเทศ

ศาสตร และคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล 
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  3) กลุมวิชานวัตกรรมและกลยุทธผูประกอบการ 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาที่ทำการเปดสอนในระดับปริญญาตรีของคณะ

บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร คณะบัญชี คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

  4) กลุมวิชาทักษะชีวิตและทักษะสังคม 

  นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ไดจากทุกวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยไมซ้ำกับวิชาท่ีไดเลือก

เรียนไปแลวใน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ กับ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก และตองไมซ้ำกับ หมวดวิชา

เลือกเสรี 

 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนวยกิต 

  นักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในคณะตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หรือตางมหาวิทยาลัยทั ้งในและตางประเทศที ่มีขอตกลง/รวมมือกับ

มหาวิทยาลัยหรือไดรับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. 
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

แสดงแผนการศึกษา* 

  *หมายเหตุ:  1) คณะมนุษยศาสตรสามารถปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาไดตามความเหมาะสม 

    2) นักศึกษาออกแบบแผนการเรียนรวมกับอาจารยท่ีปรึกษาไดตามความเหมาะสม 

 

แผน (ก) หลักสูตรปกติ 

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE071 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6) - 

GE081 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาในสังคมดิจิทัล 

3(3-0-6)  

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 2 วิชา 6 - 

HO151 วิชาแกนสหวิทยากร:  

ความรูเบื้องตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE072 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 

3(3-0-6) - 

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชาคณะ: 

เลือก 1 วิชา กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3  

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดเลือก 2 วิชา 6 - 

HI103 วิชาเอกบังคับ : ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 3(3-0-6) - 

HI104 วิชาเอกบังคับ : มุมมองสูอนาคตเพ่ือความเขาใจสังคมเมือง

และชนบท 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

ช้ันปท่ี 2 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE073 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 

3(3-0-6) - 

HI204 วิชาเอกบังคับ : โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู 3(3-0-6) - 

HI205 วิชาเอกบังคับ : ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม  3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  

 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชากลาง: 

เลือก 1 วิชา กลุมธุรกิจและการประกอบการ 

3(3-0-6) - 

GE074 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 

3(3-0-6)  

HI206 วิชาเอกบังคับ : การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสห

วิทยาการ 

3(3-0-6) - 

XX วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

ช้ันปท่ี 3 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI304 วิชาเอกบังคับ : ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณโลก 

3(3-0-6) - 

HI305 วิชาเอกบังคับ : กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบาย

โครงสรางวัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสังคม 

3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  

 

 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 1 วิชา 3 - 

HO351 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววธิีสหวิทยาการเพ่ือการ

ออกแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ 

3(2-2-5) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

ช้ันปท่ี 4 ภาคตน (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO452 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววธิีสหวิทยาการกับระเบียบวิธี

วิจัยทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

HI402 วิชาเอกบังคับ : ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสห

วิทยาการ 

3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเลือกเสร ี2 วิชา 6 - 

 รวม 12  

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคปลาย (แผน ก) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI481 วิชาเอกบังคับเลือก : การศึกษาคนควาอิสระ 

 

3(0-6-3) - 

HI--- วิชาเอกบังคับเลือก : เลือกเรียน 1 วิชาระหวาง HI482 หรือ 

HI483 วิชาใดวิชาหนึ่ง 

 

3(0-6-3) - 

 รวม 6  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา   

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE071 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง:  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6) - 

GE081 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาในสังคมดิจิทัล 

3(3-0-6)  

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 2 วิชา 6 - 

HO151 วิชาแกนสหวิทยากร:  

ความรูเบื้องตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE072 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 

3(3-0-6) - 

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชาคณะ: 

เลือก 1 วิชา กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3  

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดเลือก 2 วิชา 6 - 

HI103 วิชาเอกบังคับ : ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 3(3-0-6) - 

HI104 วิชาเอกบังคับ : มุมมองสูอนาคตเพ่ือความเขาใจสังคมเมือง

และชนบท 

3(3-0-6) - 

 รวม 18  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

ช้ันปท่ี 2 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE073 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชากลาง: 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 

3(3-0-6) - 

HI204 วิชาเอกบังคับ : โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู 3(3-0-6) - 

HI205 วิชาเอกบังคับ : ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม  3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  

 

 

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

GE--- วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับเลือก รายวิชากลาง: 

เลือก 1 วิชา กลุมธุรกิจและการประกอบการ 

3(3-0-6) - 

GE074 วิชาศึกษาท่ัวไป-หมวดบังคับ รายวิชาคณะ:  

ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 

3(3-0-6)  

HI206 วิชาเอกบังคับ : การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสห

วิทยาการ 

3(3-0-6) - 

XX วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 18  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

ช้ันปท่ี 3 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI304 วิชาเอกบังคับ : ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณโลก 

3(3-0-6) - 

HI305 วิชาเอกบังคับ : กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบาย

โครงสรางวัฒนธรรมและความเคลื่อนไหวทางสังคม 

3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  

 

 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO--- วิชาแกนมนุษยศาสตร 1 วิชา 3 - 

HO351 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววธิีสหวิทยาการเพ่ือการ

ออกแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ 

3(2-2-5) - 

XX--- วิชาเอกเลือก 3 วิชา 9 - 

 รวม 15  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

ช้ันปท่ี 4 ภาคตน (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HO452 วิชาแกนสหวิทยาการ : แนววธิีสหวิทยาการกับระเบียบวิธี

วิจัยทางสังคมศาสตร 

3(3-0-6) - 

HI402 วิชาเอกบังคับ : ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสห

วิทยาการ 

3(3-0-6) - 

XX--- วิชาเลือกเสร ี2 วิชา 6 - 

 รวม 12  

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคปลาย (แผน ข) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดวยตนเอง) 

เง่ือนไข

กอนเรียน 

HI--- วิชาเอกบังคับเลือก : กลุมบูรณาการทักษะวิชาชีพ  

(เลือกเรียนสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต  

หรือเรียน 2 วิชาทดแทนในกลุมเดียวกัน) 

 

6 ผานความ

เห็นชอบของ

คณะกรรมการ

หลักสูตร 

 รวม 6  
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

หมวดท่ี 3  คำอธิบายรายวิชา 

 

 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หนวยกิต 

 (คำอธบิายรายวิชาตามหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดูภาคผนวก ก)  

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวน  84  หนวยกิต 

สวนท่ี 1  กลุมวิชาแกนมนุษยศาสตร นักศึกษาเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

HO101 ทักษะการรูสารสนเทศ  

(Information Literacy Skills) 

        ทักษะการเรียนรู  ความสำคัญ  กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะ

สารสนเทศ   ประกอบดวย   การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ  การเลือก

แหลงและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเครื่องมือ  การวิเคราะห  สังเคราะหและประเมินสารสนเทศ  

การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

        Learning information literacy skills, its importance and 

knowledge of development process, including information needs 

analysis; selection of information sources and resources; the use of 

information technology as a tool for information analysis, synthesis, 

and evaluation as well as the skills of composing and presenting 

information in various formats 

3(2-2-5) 

 

HO103 สุนทรียวิจักษ  

(Aesthetics Appreciation) 

        คุณคาและความงามของศิลปะแขนงตาง ๆ การเขาถึงความงามในศลิปะ 

การมีประสบการณในการดูงานศิลปะ และการพัฒนารสนิยมในการเสพงาน

ศิลปะ 

        The appreciation of value and beauty of various fields of 

aesthetics.  An experience in viewing artistic work and developing 

taste of seeking pleasure from art 

3(3-0-6) 
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HO117 อารยธรรมวิวัฒน 

(Evolution of Civilization) 

        ศึกษาวิวัฒนาการดานตาง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ

แนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต 

        The study of evolution of human civilization in different 

aspects from past to present and into the future 

3(3-0-6) 

 

HO118 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking) 

        ลักษณะของการอางเหตุผลเพื่อจูงใจใหผูอื่นยอมรับ วิธีการคนหาความ

จริงที ่อยู เบื ้องหลังชุดการใหเหตุผล อภิปรายและใชเหตุผลเชิงตรรกะเพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมของการอาน การพูด และการเขียน 

        The proposed justification to persuade others to accept.  The 

method to figure out the truth behind an argument.  The use of 

discussion and logical reasoning to validate reading, speaking, and 

writing 

3(3-0-6) 

 

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม 

(Language and Culture) 

        ความสัมพันธระหวางภาษา วัฒนธรรม กับการสื่อสารในบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก ภาษาที่สะทอนความเปนอยู คานิยม ความเชื่อของคนในสังคม 

การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกตางและ

ความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ดานความคิด 

        The connection of language, culture and communication in 

the context of Thai society and the world.  Language that reflects 

the living, values and beliefs of people, using appropriate verbal and 

nonverbal language, based on cultural and conceptual diversity 

3(3-0-6) 

 

HO203 วาทศิลป 

(Speech Communication) 

        ทฤษฎีการส ื ่อสารเบ ื ้องต นและการถายทอดความคิดเป นภาษา 

องคประกอบของการพูดที่ดี ความสำคัญของการพูดในสังคม  การเลือกหัวขอ

3(2-2-5) 
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เรื่องที่พูด  การพิจารณาผูฟง การปรับปรุงและสรางบุคลิกภาพที่ดีในการพูด 

และฝกปฏิบัต ิ

        Fundamental communication theory and the transmission of 

ideas into language.  Elements of good speech, the importance of 

socializing and choosing a topic to talk and audience to focus, 

improving and creating a good personality when speaking and having 

some practice 

 

HO301 จริยศาสตรสำหรับชีวิตประจำวัน 

(Ethics for Everyday Life) 

        แนววิธีและทฤษฎีทางจริยศาสตร การไตรตรองประเด็นปญหาสำคัญท่ี

เก่ียวของกับคุณคาของชีวิตประจำวันอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและนำเสนอ

ความคิดผานกระบวนทัศนทางปรัชญา 

        Ethical methods and theories; a critical consideration on 

important problems or issues related to human value in everyday 

life.  Discussing and presenting ideas according to philosophical 

paradigms 

3(3-0-6) 

 

HO302 กระบวนการกลุมในการแกปญหา 

(Group Dynamics) 

        ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ท่ีชวยใหแกปญหาในการทำงานและการสื่อสาร

ในหนวยงาน การฝกจัดการดำเนินการและเขารวมในการแกปญหา  การฝก

สรางนโยบายและจัดกลุมการเรียนรูในรูปของคณะกรรมการ   การประชุมและ

การสัมภาษณ การศึกษาภาวะผูนำในรูปแบบตาง ๆ 

        Theories and techniques that help solve problems in work and 

communication in an organization. Practice managing, implementing 

and participating in problem solving. Practice in creating policies and 

organizing learning groups in the form of a committee, group 

meetings and interviews.  The study of leadership in a variety of 

patterns 

3(2-2-5) 

 

 

 



19 
 

คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

HO308 ความเขาใจทางมนุษยศาสตร 

(Understanding in Human Sciences) 

        ความหมาย ความสำคัญ การดำรงอยู ของมนุษย โลก และชีวิต การ

ตีความมุมมองและประสบการณของมนุษยในแงมุมตาง ๆ เพ่ืออภิปรายและทำ

ความเขาใจศาสตรและศิลปท่ีเก่ียวของกับความเปนมนุษย 

        Meaning, significance, existence of humanity, the world and 

lives, interpretation of various human perspectives and experiences 

in order to discuss and understand the arts and sciences related to 

humanity 

3(3-0-6) 

 

สวนท่ี 2  กลุมวิชาแกนสหวิทยาการ นักศึกษาทุกคนตองเรียนจำนวน 9 หนวยกิต ดังนี้ 

HO151 ความรูเบ้ืองตนสหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

(Introduction to Interdisciplinary Studies in Social Sciences) 

        ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสหวิทยาการ

ทางสังคมศาสตรการประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสหวิทยาการ

ทางสังคมศาสตรเพื่อศึกษาและเขาใจในปรากฏการณทางสังคมศาสตร การใช

กรณีศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดวิเคราะหและศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

บริบทสงัคม 

        Definition, significance, concepts and theories related to the 

interdisciplinary studies in social sciences.  Application of 

interdisciplinary concepts and theories in the social science to study 

and understand social phenomena.  Using case studies to allow 

learners to analyze and study issues arising in the context of society 

3(3-0-6) 

 

HO351 แนววิธีสหวิทยาการเพ่ือการออกแบบโครงการและการเขียนงานวิชาการ 

(Interdisciplinary Approach for Project Designing and Academic 

Writing) 

        หลักการออกแบบโครงการเพื่อการวิจัยหรือโครงการเพื่อกิจกรรมทาง

สังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการ เนนดานสังคมศาสตร เทคนิควิธีเขียนโครงการ

และการเขียนงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการนำเสนอในทาง

วิชาการในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

        Principles for designing research projects or projects for social 

activities based on an interdisciplinary approach, emphasized on 

3(2-2-5) 
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social science.  Techniques of project writing and academic writing, 

including appropriate form of academic presentation 

 

HO452 แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 

(Interdisciplinary Approach and Research Methodology in Social 

Sciences) 

        ความร ู ความเข าใจเก ี ่ยวก ับการว ิจ ัย ความหมาย ความสำคัญ 

องคประกอบ และข้ันตอนของการทำวิจัย การวางแผนงานวิจัย การฝกทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงการประยุกตแนว

วิธีสหวิทยาการเพื่อสรางกรอบการวิจัยและเครื่องมือสำหรับการทำวิจัย ฝกฝน

การวิเคราะห สังเคราะห ผานกรณีศึกษา และประเด็นปญหาที่เกี ่ยวของกับ

กระบวนการวิจัย เนนดานสังคมศาสตร 

        Knowledge and understanding of research, its meaning, 

significance, composition and process of conducting research; 

research planning as well as reviewing the relevant documents and 

research.  The study of theoretical concepts and application of 

interdisciplinary approaches to create research frameworks and 

tools.  The analysis and synthesis of case studies and issues related 

to the research process, focusing on social sciences 

3(3-0-6) 

 

สวนท่ี 3  กลุมวิชาเอกบังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียนท้ังหมด 24 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี้ 

1) กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ จำนวน 12 หนวยกิต 

HI204 โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู  

(Social Media and Ontology of Perception) 

        รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน ขอบเขตของการดำรงอยู และกระบวนการ

รับรูความเปนจริงของมนุษยท่ีมีตอสื่อสังคมออนไลน การไตรตรองกระบวนการ

รับรู วิเคราะหภาวะความเปนจริงที่ถูกรับรูผานสื่อสังคมออนไลน การสืบสอบ

กระบวนการรูคิดที ่ถ ูกบิดเบือนไดจากอิทธิพลของสื ่อสังคมออนไลน การ

ประเมินคุณคาและความนาเชื่อถือเพ่ือรูเทาทันการมีอยูของสื่อสังคมออนไลน 

        A variety of forms of social media; scope of ontology and the 

process of perceiving human reality on social media, reflection of 

the perception and analysis of the realities perceived through social 

media, investigation of the cognitive processes being distorted by 

3(3-0-6) 
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the influence of social media, valuation and evaluation of trust for 

the awareness of the ontology of social media 

  
HI205 ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรูทางสังคม 

(Psychological Skills and Social Awareness) 

        การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับทำความเขาใจผู คน

ภายใตเง่ือนไข ปจจัย หรือสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูคน เสริมสรางทักษะ

การเขาอกเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงการ

เปนสวนหนึ่งของสังคม 

        Application of psychological concepts and theories for 

understanding other people based on conditions, factors or 

situations.  Enhancement of skills to empathize others and raise 

people’s awareness of being a part of society 

3(3-0-6) 

 

HI206 การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมองสหวิทยาการ 

(Philosophical Thinking and Interdisciplinary Perspectives) 

        การประยุกตระเบียบวิธีทางปรัชญาเพ่ือเชื่อมโยงมุมมองไปสูศาสตรแขนง

อ่ืน ๆ การฝกทักษะความคิดใหมีมุมมองกวางขวางตามปรัชญาของสหวิทยาการ 

วิเคราะหและอภิปรายปรากฏการณตาง ๆ เพื่อขยายขอบเขตของความรูทาง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไปสูมิติมุมมองทางสหวิทยาการ 

        Application of philosophical methodology to connect 

philosophical perspectives to other areas of study.  The practice of 

thinking skills for having broad perspectives based on philosophy of 

interdisciplinary studies.  The analysis and discussion of emerging 

phenomena to expand the scope of knowledge of humanities and 

social sciences to an interdisciplinary perspective 

3(3-0-6) 

 

HI402 ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสหวิทยาการ 

(Future Skills and Special Topics in Interdisciplinary Studies) 

        ประเด็นสำคัญของทักษะท่ีจำเปนสำหรับอนาคต สัมมนาและแลกเปลี่ยน

องคความรู ข ามศาสตรตามทิศทางของสังคม เช ื ่อมโยงองคความรู ทาง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับทักษะอนาคต การนำเสนอและอภิปรายถึง

3(3-0-6) 
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แนวโนมของทักษะและองคความรูตาง ๆ ที่จำเปนตองมีเพื่อเตรียมรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

        Critical issues of necessary skills of the future.  Seminar and 

exchange of knowledge of diverse fields according to the direction 

of society. Relation of knowledge in humanities and social sciences 

with skills of the future.  Presentation and discussion about trends 

of future skills and knowledge needed for future changes 

 

2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ จำนวน 12 หนวยกิต 

HI103 ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิปญญามนุษย 

(Timelines of Innovation and Human Knowledge) 

        การสำรวจองคความรู ของมนุษย ศึกษารากฐานทางปญญาในอดีต 

พัฒนาการของภูมิปญญา และการปรับกระบวนทัศนครั้งสำคัญที่ทำใหเกิดการ

เชื่อมโยงองคความรูมาสูปจจุบัน เนนศึกษาภูมิปญญาทางดานมนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และนวัตกรรม เพื่อขยายขอบเขตขององคความรูให

หลากหลายและเปนประโยชนตอการประยุกตใชในทางสหวิทยาการ 

        The exploration of human knowledge by studying the 

intellectual roots in the past, the development of wisdom and a 

major paradigm shift to the present.  The focus of the wisdom of 

humanities, social sciences, science and innovation in order to 

expand the scope of diversity of knowledge and benefits to 

interdisciplinary application 

3(3-0-6) 

 

HI104 มุมมองสูอนาคตเพ่ือความเขาใจสังคมเมืองและชนบท 

(Future Perspectives for Understanding Urban and Rural Society) 

        เปรียบเทียบรูปแบบชีว ิตของผู คนในสังคมเมืองและชนบท ความ

หลากหลาย ความเปลี่ยนแปลง วิเคราะหลักษณะการเปลี่ยนผานที่มีผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตของผู คนในสังคมเมืองและชนบททั้งดานพฤติกรรม วัฒนธรรม 

สถานที่ และสิ ่งอำนวยความสะดวก ฝกฝนการมีวิสัยทัศนมองอนาคตเพ่ือ

คาดการณรูปแบบหรือทิศทางของสังคมเมืองและชนบท 

        Comparison of lifestyles, diversity and changes of people in 

urban and rural society.  Analysis of the nature of the transition 

affecting people’ s lifestyles in urban and rural society in terms of 

3(3-0-6) 
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behavior, culture, places and facilities. To practice a foresight vision 

to anticipate further styles or directions of urban and rural society 

 

HI304 ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณ

โลก 

(Selected Theories in Humanities and Social Sciences for World 

Criticism) 

        แนวค ิดทฤษฎ ีท ี ่สำค ัญ ค ัดสรรเฉพาะในทางมน ุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร การวิเคราะหปญหา กรณีศึกษา และสถานการณที่เปนกระแส

ปจจุบันของสังคมโลก ฝกฝนทักษะการคิดอยางมีหลักการและนำเสนอทัศนะ

เชิงวิพากษผานแนวคิดทฤษฎีไดอยางเปนระบบ 

        Crucial theoretical concepts in the humanities and social 

sciences selected for analyzing problems, case studies and current 

situations of the world society; developing principled thinking skills 

and systematically presenting critical perspectives through 

theoretical concepts 

3(3-0-6) 

 

HI305 กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบายโครงสรางวัฒนธรรมและความ

เคล่ือนไหวทางสังคม 

(Interdisciplinary Framework for Explaining Cultural Structures 

and Social Movements) 

        การประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สราง

กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับวิเคราะหโครงสรางทางวัฒนธรรมและความ

เคลื่อนไหวทางสังคม การพรรณนาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายใตกรอบของเวลา

และพื้นที่ใด ๆ ที่มีอิทธิพลตอความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมใน

ระดับปทัสถาน ท้ังในดานพัฒนาการ ความถดถอย และภาวะชะงักงัน 

        Application of theoretical concepts in the humanities and 

social sciences; creation of an interdisciplinary framework for 

analyzing cultural structures and social movements; description of 

occurred phenomena within any time frame and area influencing 

cultural and social change at a normative level in all aspects, 

including the development, regression and disruption 

3(3-0-6) 
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สวนท่ี 4  กลุมวิชาเอกบังคับเลือก นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตามแผน (ก) หรือแผน (ข) เทานั้น 

แผน (ก) หลักสูตรปกติ  

นักศึกษาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย ดังนี้ 

HI481 การศึกษาคนควาอิสระ 

(Independent Study) 

        ศึกษาคนควาหัวขออิสระผานระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ ทบทวน

เอกสาร รวบรวมขอมูล วิเคราะหและนำเสนอผลการศึกษาคนควาอยางเปน

ระบบ มีการอางอิงถูกตองตามหลักวิชาการ และจัดพิมพในรูปแบบสารนิพนธ

เสนอตอสาขาวิชา 

        A study of independent topic through interdisciplinary 

research methods; a systematic review of documents, data 

collection, analysis and presentation of the study results with 

references based on academic principles and a final publication of 

a thematic paper for submission at the end of the course 

3(0-6-3) 

 

HI482 สัมมนาการวิจัยเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary Research Seminar) 

        การสัมมนาประเด็นปญหาวิจัยในทางสหวิทยาการ ปริทัศนเอกสารและ

งานวิจัย ศึกษากรณีหรือวิเคราะหอภิมานงานวิจัย เพ่ืออภิปรายอยางกวางขวาง

ในทางวิชาการ และนำเสนอการเชื่อมโยงองคความรูในทางสหวิทยาการไดอยาง

เปนระบบ 

        Seminar on research problems in interdisciplinary; review of 

documents and research, case studies and meta- analysis for 

extensively academic discussion and having a systematic linkage of 

interdisciplinary knowledge 

3(0-6-3) 

 

HI483 บูรณาการความรูสหวิทยาการกับประสบการณวิจัยภาคสนาม  

(Interdisciplinary Knowledge Integration and Field Research 

Experience) 

        ประมวลความรูสหวิทยาการกับการวิจัยภาคสนาม การประยุกตองค

ความรูสหวิทยาการสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลขั้นปฐมภูมิจากภาคสนาม 

สรางประสบการณว ิจ ัยในพื ้นที ่จร ิง และฝกฝนประสบการณร ับมือกับ

3(0-6-3) 
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สถานการณตาง ๆ ของงานวิจัยภาคสนาม มีการเสนอผลการบูรณาการอยาง

เปนระบบ 

        Integration of interdisciplinary knowledge and field research; 

application of interdisciplinary knowledge for primary data 

collection and having direct research experiences on how to deal 

with various field research situations, and finally presenting 

systematic integration results 

 

แผน (ข) หลักสูตรสหกิจศึกษา 

นักศึกษาเลือกเรียน 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ ดังนี้ 

HI491 สหกิจศึกษา 

(Cooperative  Education) 

เงื ่อนไข: ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร และมีเกรดเฉล่ีย 

2.50 ข้ึนไป 

        การปฏิบัติงานจริง 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถาน

ประกอบการ อยางมีระบบ ปฏิบัติหนาที่และทำโครงการตามขั้นตอนของสห

กิจศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประเมินผลภายใตการกำกับดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่ปรึกษาตามที่สถานประกอบการ

มอบหมาย 

        Working for one semester as a temporary staff of an 

organization; performing the duties and projects in accordance with 

the co- operative education process specified by the university. 

Being evaluated under the supervision of a co- operative education 

advisor and staff consultants as assigned by the organization 

3(0-40-20) 

 

HI492 ประสบการณวิชาชีพ 

(Professional Internship) 

เง่ือนไข: ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร 

        บูรณาการความรูสหวิทยาการเพื่อการฝกปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชน และมีชั่วโมงปฏิบัติงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และเสนอรายงาน

การฝกปฏิบัติงานตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

        Integration of interdisciplinary knowledge for practical training 

in public or private entities and having at least 200 working hours 

3(0-20-10) 
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and submitting a report on work training as specified in the field of 

study 

 

HI493 

 

บูรณาการความรูสหวิทยาการเพ่ือวิชาชีพ 

(Interdisciplinary Knowledge Integration for Profession) 

        ประมวลความรู สหวิทยาการโดยเชื ่อมโยงไปสู ความเขาใจดานการ

ประกอบวิชาชีพ การประยุกตองคความรูสหวิทยาการสำหรับออกแบบชีวิตการ

ทำงาน ฝกฝนประสบการณหรือศึกษากรณีเพื่อรับมือกับสถานการณตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานวิชาชีพ มีการเสนอผลการบูรณาการอยางเปนระบบ 

        Comprehensive interdisciplinary knowledge in connection with 

professional understanding.  Application of interdisciplinary 

knowledge for a working life design, practicing experiences or 

studying cases to deal with various situations related to professional 

practice and report a systematic integration results 

 

3(0-6-3) 

 

  



27 
 

คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

หมวดท่ี 4  คุณลักษณะรายวิชา 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

4.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความซ่ือสัตย สุจริต และมีวินัยในการทำงาน 

(2)  มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(3)  มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ี แสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม 

(4)  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอบังคับขององคกร  
  4.2.2  ความรู 

  (1)  มีความรูในศาสตรหลักท้ังภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง 

  (2)  มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  (3)  มีการพัฒนาตนเองและตอยอดองคความรูในงานอาชีพไดอยางทันยุคทันสมัย 
   4.2.3  ทักษะทางปญญา 

   (1)  สามารถคิดไดอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณ 

   (2)  สามารถคิดวิเคราะหเพ่ือแกไขปญหาไดอยางเปนเหมาะสมท้ังเชิงกวางและเชิงลึก 

   (3)  สามารถประยุกตใชทักษะเพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

   (4)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงานท่ีเก่ียวของ 
  4.2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนและมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงาน 

  (2)  สามารถพัฒนาตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

  (3)  สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได 
  4.2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  สามารถใชหลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรหรือหลักสถิติในการคิดหรือวิเคราะหขอมูลได 

  (2)  สามารถสื่อสารและสรุปประเด็นเพ่ือนำเสนอผลงานหรืออภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมในการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วิชาแกนมนุษยศาสตร                  

HO101 ทักษะการรูสารสนเทศ                  

HO103 สุนทรียวิจักษ                  

HO117 อารยธรรมวิวัฒน                  

HO118 การคิดอยางมีวิจารณญาณ                  

HO201 ภาษาและวัฒนธรรม                  

HO203 วาทศิลป                  

HO301 จริยศาสตรสำหรับชีวิตประจำวัน                  

HO302 กระบวนการกลุมในการแกปญหา                  

HO302 ความเขาใจทางมนุษยศาสตร                  

วิชาแกนสหวิทยาการ                  

HO151 ความร ู  เบ ื ้ อ งต นสหว ิทยาการทาง

สังคมศาสตร 
                 

HO351 แนววิธีสหวิทยาการเพื ่อการออกแบบ

โครงการและการเขียนงานวิชาการ 
                 

HO452 แนววิธีสหวิทยาการกับระเบียบวิธีวิจัย

ทางสังคมศาสตร 
                 

วิชาเอกบังคับ 

กลุมวิชาพัฒนาทักษะความรูรอบ 
                 

HI204 โซเชียลมีเดียกับภววิทยาของการรับรู                  

HI205 ทักษะจิตวิทยากับการตระหนักรู 

ทางสังคม 
                 

HI206 การคิดเชิงปรัชญากับมิติมุมมอง 

สหวิทยาการ 
                 

HI402 ทักษะอนาคตกับประเด็นเฉพาะในทางสห

วิทยาการ 
                 

วิชาเอกบังคับ 

กลุมวิชาความเขาใจพลวัตสังคมโลก 
                 

HI103 ไทมไลนของนวัตกรรมและภูมิป ญญา

มนุษย 
                 

HI304 ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรสำหรับวิพากษสถานการณืโลก 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการ

สื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

HI305 กรอบแนวคิดสหวิทยาการสำหรับอธิบาย

โครงสรางวัฒนธรรมและความเคลื ่อนไหวทาง

สังคม 

                 

วิชาเอกบังคับเลือก (แผน ก) 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะการวิจัย 
                 

HI481 การศึกษาคนควาอิสระ                  

HI482 สัมมนาการวิจัยเชิงสหวิทยาการ                  

HI483 บ ู รณาการความร ู  สหว ิ ทยาการกับ

ประสบการณวิจัยภาคสนาม 
                 

วิชาเอกบังคับเลือก (แผน ข) 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ 
                 

HI491 สหกิจศึกษา                  

HI492 ประสบการรวิชาชีพ                  

HI493 บูรณาการความรูสหวิทยาการเพื่อวิชาชีพ                  
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ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 รายวิชาในหลักสูตรใหม พ.ศ. 2561  รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

    

รายวิชาท่ีเทียบได  รายวิชาท่ีเทียบได  

HO101  ทักษะการรูสารสนเทศ 

HO103  สุนทรียวิจักษ 

HO117  อารยธรรมวิวัฒน 

HO118  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

HO151  ความรูเบื้องตนสหวิทยาการ 

           ทางสังคมศาสตร 

HI201   การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

HO203  วาทศิลป 

HO451  จริยธรรมธุรกิจและ 

           ความรับผิดชอบตอสังคม 

HO302  กระบวนการกลุมในการ 

           แกปญหา 

HO351  การเขียนโครงการทางวิชาการ 

           และวิจัยสหวิทยาการทาง       

           สังคมศาสตร 

HO452  ระเบียบวิธีวิจัยและ 

           ประสบการณภาคสนาม 

           สหวิทยาการทางสังคมศาสตร 

HI303   นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

           สมัยใหม 

HI102   สื่อมวลชนและสื่อใหม 

 

HI302   การคิดเชิงออกแบบ 

 

HI401   สหกิจศึกษา 

 

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(6 หนวยกิต) 

HO101  ทักษะการรูสารสนเทศ 

HO103  สุนทรียวิจักษ 

HO117  อารยธรรมวิวัฒน 

HO118  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

HO151  ความรูเบื้องตนสหวิทยาการ 

           ทางสังคมศาสตร 

HO201  ภาษาและวัฒนธรรม 

HO203  วาทศิลป 

HO301  จริยศาสตรสำหรับชีวิต 

           ประจำวัน 

HO302  กระบวนการกลุมในการ 

           แกปญหา 

HO351  แนววิธีสหวิทยาการเพ่ือการ 

           ออกแบบโครงการและการ 

           เขียนงานวิชาการ 

HO452  แนววิธีสหวิทยาการกับ 

           ระเบียบวิธีวิจัยทางสงัคม 

           ศาสตร 

HI103   ไทมไลนของนวัตกรรมและ 

           ภูมิปญญามนุษย 

HI204   โซเชียลมีเดียกับภววทิยา 

           ของการรับรู 

HI206   การคิดเชิงปรัชญากับมิติ 

           มุมมองสหวิทยาการ 

HI491   สหกิจศึกษา 

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต)  

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(6 หนวยกิต) 
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คูมือหลักสูตรสหวิทยาการ มศ. 2564 (Rev.10) 

 รายวิชาในหลักสูตรใหม พ.ศ. 2561  รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

รายวิชาท่ีเทียบไมได 

   

HI101   หลักนิเทศศาสตร 

HI202   ธุรกิจออนไลน 

HI301   ทักษะการพูดและการ 

           นำเสนองาน 

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

 

  

    

  รายวิชาท่ีเทียบไมได  

  HO302  ความเขาใจทางมนุษยศาสตร 

HI205   ทักษะจิตวิทยากับการ 

           ตระหนักรูทางสังคม 

HI402   ทักษะอนาคตกับประเด็น 

           เฉพาะในทางสหวิทยาการ 

HI304   ทฤษฎีเฉพาะในทางมนุษย 

           ศาสตรและสังคมศาสตร 

           สำหรับวิพากษสถานการณโลก 

HI305   กรอบแนวคิดสหวิทยาการ 

           สำหรับอธิบายโครงสราง 

           วัฒนธรรมและความเคลื่อน 

           ไหวทางสังคม 

HI481   การศึกษาคนควาอิสระ 

HI482   สัมมนาการวิจัยเชิง 

           สหวิทยาการ 

HI483   บูรณาการความรูสหวิทยาการ 

           กับประสบการณวิจัย 

           ภาคสนาม 

HI492   ประสบการรวิชาชีพ 

HI493   บูรณาการความรูสหวิทยาการ 

           เพ่ือวิชาชีพ 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 

 

(3 หนวยกิต) 

 

 

(3 หนวยกิต) 

(3 หนวยกิต) 
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ภาคผนวก ก 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

โครงสรางของหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 2 สวน ดังนี้  

 

 สวนที่ 1  เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู 

จำนวน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือกรายวิชา ดังตอไปนี้ 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา  9  หนวยกิต 

2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  บังคับ หรือ บังคับเลือก 

1 วิชา 3 หนวยกิต จากรายวิชาที่กำหนด 

 

สวนที่ 2 เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ แบงเปนรายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  

1.2) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (Science, Technology and Environment) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

1.4) กลุมสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 

1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

1.4.2) กลุมจิตสำนึกตอโลก (Global Awareness) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

2.3) กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology Skills) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

***ขอกำหนดของหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 มีดังน้ี 

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 จำนวน 18 หนวยกิต 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี      

        กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

GE081 ภาษาในสังคมดิจิทลั (Language in Digital Society)    3(2-2-5) 

GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ (English for the Professionals)   3(2-2-5) 
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2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี 

 กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

           หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

3) เลือก 9 หนวยกิต (3 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กำหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือใกลเคียงกับที่

กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกำหนด 

 

รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สวนที่ 1) 

 สวนที่ 1 เปนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2)  ดังตอไปน้ี 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English language) บังคับ 3 วิชา  9  หนวยกิต 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวนั 

(English for Everyday Communication) 

 

3(3-0-6)  

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 

(Business English for International Communication 1) 

 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กำหนด 

 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ2 

(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กำหนด 

 

  2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต  

              จากวิชาตอไปน้ี  

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม1  

(Innovation-Driven Entrepreneurship)  

3(3-0-6)  
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GE120 จากศูนยสูการเปนฮโีร2 

(From Zero to Hero)  

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

GE137  การสื่อสารหัวการคา  

(Business Communication) 

3(3-0-6)  

GE138 

 

GE154 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลเพื่อธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 
เทียบเท่า 

GE201 

หมายเหต ุ
1 บังคับเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของวิทยาลัยผูประกอบการ  
2 บังคับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)  
1,2, สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น สามารถลงเรียนรายวิชานี้เปนวิชาเลือกในสวนที่สองหรือเลือกเสรีได 

 

รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สวนที่ 2) 

สวนท่ี 2   เปนรายวิชาท่ีหลักสูตรของคณะตาง  ๆกำหนดสำหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดตามขอกำหนดหลักสูตรของแตละคณะ) โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

 

1) กลุมความรู  (Knowledge) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)     

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE104 ธุรกิจออนไลน 3(3-0-6)  

 (Online Business)   

GE105 กฎหมายเบ้ืองตนสำหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneurs)   

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)  

 (E-Commerce Law)   

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  

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

 (Food Business for Wellness and Beauty)   

GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Right View Entrepreneurship)   

GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 1 3(3-0-6)    ศึกษากอน  GE101 

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน  

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 1) 

 

 

GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 2 3(3-0-6)    ศึกษากอน  GE111 

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 2)  

GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 3 3(3-0-6)    ศึกษากอน  GE112 

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 3)  

GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 3(3-0-6)    ศึกษากอน GE111, 

GE112, และ GE113  (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 1)  

GE115 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 3(3-0-6)    ศึกษากอน  GE114 

  (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 2)  

GE116 การบัญชีสำหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Accounting for Entrepreneur)   

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)  

 (Economies of Asian Countries)   

GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  

 (Social Enterprise)   

GE119 เศรษฐศาสตรผูบรโิภค 3(3-0-6)  

 (Consumer Economics)   

GE122 การนำเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน 3(2-2-5)  

 (Intensive Pitching Workshop)   

GE123 พ้ืนฐานการเงิน 3(3-0-6)  

 (Basics of Finance)   

GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Business and Commerce in Australia)   

GE130 การภาษีอากรสำหรับประเทศออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Australia Taxation)   

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลยี 3(3-0-6)  

 (Australia Business Law) 
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GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 3(3-0-6)  

 (Myanmar Business Law)   

GE133 การคาภาษีอากรสำหรับประเทศเมียนมา 3(3-0-6)  

 (Myanmar Taxation)   

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยุโรป 3(3-0-6)  

 (European Business and Cultures)   

GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 3(3-0-6)  

 (Asian Business and Cultures)   

GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)  

 (Chinese Business and Cultures)   

GE359 

 

GE370 

การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

ทองถ่ินกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6)  

 (Intellectual Property Law)   

GE456 การทองเท่ียวทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  3(3-0-6)  

 (Geography and Cultural Tourism)   

GE139 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)  

 (Integrated Marketing Communication)   

GE140 การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 3(3-0-6)  

 (Sustainable Development)   

GE141 การสื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 3(3-0-6)  

 (Tourism Communication)   

GE142 การออกแบบบริการ 3(3-0-6)  

 (Service Design)   

GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ 3(2-2-5)  

 (Business Rhetoric)   

GE144 การเขียนเพ่ือการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Writing for Creating Business Image)   

GE145 กฎหมายสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to Environment Law)   

GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบในผลติภณัฑ

เบ้ืองตน 

3(3-0-6)  

 (Introduction to Consumer Protection Law and 

Product Liability Law) 
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GE147 กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to Law of Business Crime)   

GE148 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to Securities and Securities Exchange 

Law) 

  

GE149 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to International Investment Law)   

GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 3(3-0-6)  

 (Personal Data Protection Law)   

GE151 การจัดการธุรกิจกีฬา 3(3-0-6)  

 (Sports Business Management)   

GE152 การจัดการธุรกิจสูความยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Business Management for Sustainability)  

GE153 การจัดเทศกาลและงานรื่นเริง   3(2-2-5) 

 (Festival and Special Event Management)  

 

1.2) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (Science Technology and Environmental Literacy)    

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)  

 (Modern Innovation Technology)   

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสำหรบัธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอัจฉรยิะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   

GE209 ธุรกิจขยะรไีซเคิล 3(3-0-6)  

 (Recycling Business)   

GE211 การนับจำนวนและความนาจะเปนเบ้ืองตน  3(3-0-6)  

 (Counting and Elementary Probability)   

GE212 พ้ืนฐานสถิติ  3(3-0-6)  

 (Basics of Statistics)   

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)  

 (Foundations of Mathematical Logic)   
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GE216 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6)  

 (Linear Algebra)   

GE461 สิ่งแวดลอมในอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Environment)   

GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 3(3-0-6)  

 (Circular Economy)   

GE224 การดำรงชีวิตทามกลางภัยพิบัติและวิกฤตการณในอนาคต 3(3-0-6)  

 (Living in Disaster and Future Crisis)   

GE225 จิตวิทยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาวะ 3(3-0-6)  

 (Environmental Psychology and Well-being)   

GE226 ชีวิตมนุษยกับการตระหนักรูทางเทคโนโลย ี 3(3-0-6)  

 (Human Life and Technology Awareness)   

    

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbal Wisdom)   

GE217 การฟนฟูสุขภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6)  

 (Basic of Health Rehabilitation)   

GE218 การสื่อสารเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Health Communication)   

GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ 3(3-0-6)  

 (Health Promotion in Older Persons)   

GE220 สรีรวิทยาการออกกำลังกายเบื้องตน 3(3-0-6)  

 (Basics of Physiology for Exercises)   

GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6)  

 (Basic of First-Aid Care)   

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Health Science Promotion)   

GE404 จิตวิทยาวัยรุน 3(3-0-6)  

 (Adolescent Psychology)   
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GE405 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Health and Beauty Care)   

GE227 สุขภาพจิตวัยรุน 3(3-0-6)  

 (Adolescent Mental Health)   

GE228 จิตวิทยาครอบครัว ชีวติครอบครัวและเพศศึกษา   3(3-0-6)  

 (Family Psychology, Family Life and Sex Education)   

GE229 พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอายุ   3(3-0-6)  

 (Gerontology and Elderly Care)   

    

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)  

 1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE310 นาฎศิลปไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   

GE318 การละเลนและเพลงพืน้บานไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs)   

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6)  

 (History of Thailand’s Society after Revolution)   

GE368 คติชนสรางสรรค 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festival in Thailand)   

GE452 หอการคาไทยและมหาวทิยาลัยของเรา  3(3-0-6)  

 (TCC and Our UTCC)    

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

 

(Geography and History for Thai Tourism) 
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 1.4.2) กลุมจิตสำนึกตอโลก (Global Awareness) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE317 ศิลปะวิจักษณ 3(3-0-6)  

  (Art Appreciation)   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศ

ไทย 

3(3-0-6)  

 

(Chinese Shrine and Chinese God Worship of 

Chinese-Thai People in Thailand)  

 

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาตพิันธุในสงัคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Gender Diversity in Thai Society)   
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GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 3(3-0-6)  

 

(Archaeology in Thailand and Neighboring 

Countries)  

 

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 3(3-0-6)  

 (History of Animation)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

GE382 มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน 3(3-0-6)  

 (Manga, Games, and J-Anime)   

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน 3(3-0-6)  

 (Japanese Films and Series)   

GE384 ความปกติใหมกับชุมชนสงัคมโลก 3(3-0-6)  

 (New Normal and Global Community)   

GE385 การจัดการธุรกิจขามวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Cross-Cultural Business Management)   

GE386 ความรูเบื้องตนเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 3(3-0-6)  

 (Introduction to South East Asia Studies)   

GE387 เทพปกรณัมกรีกและโลกปจจบุนั 3(3-0-6)  

 (Greek Mythology and the Modern World)   

GE388 ภูมิปญญาจนี 3(3-0-6)  

 (Chinese Wisdom)   

GE389 ความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมจนี  3(3-0-6)  

 (Understanding Chinese Culture)   

GE390 สังคมจีนรวมสมัย 3(3-0-6)  

 (Contemporary Chinese Society)   

 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6)  

 (Business Ethics and Social Responsibility)   
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GE414 ระบบและสังคม 3(3-0-6)  

 (Systems and Society)   

GE451 ศาสตรของพระราชา 3(3-0-6)  

 (Knowledge of the King)   

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยนื 3(3-0-6)  

 (Social Studies for Sustainable Society)   

GE454 กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  

 (Law for Everyday Life)   

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 3(3-0-6)  

 (Anti-Corruption Culture)   

GE463 การรูเทาทันการคอรัปชัน่ 3(3-0-6)  

 (Understanding Corruption)   

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางสรรค 3(3-0-6)  

 (Creative Corporate Social Responsibilities)   

GE465 การบริการชุมชน  3(3-0-6)  

 (Community Service)   

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจบุัน 3(3-0-6)  

 (Social Problems in Thai Society)   

GE468 ปรัชญาการเมืองกับทุกสิ่งอยาง 3(3-0-6)  

 

(Political Philosophy and Everything) 

  

 

2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) จำนวน 15 หนวยกิต  

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE006 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE008 ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

 (Myanmar for Communication)   

GE014 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)  

 

(Korean for Communication) 
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GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 3(2-2-5)  

 (Basic Thai Reading)   

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 3(2-2-5)  

 (Basic Thai Writing)   

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  

 (Academic Thai Reading and Writing)   

GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  

 (Thai for Communication)   

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Listening and Speaking)   

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)  

 (English Pronunciation)   

GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3(2-2-5) ศึกษากอน GE073 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กำหนด 

 (English for Professionals)   

GE075 สำนวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน 3(2-2-5)  

 (English Idiom Advantage)   

GE076 ภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 

 (English for e-commerce entrepreneur)   

GE077 การใชซอฟทแวรเพื่อศึกษาคำในภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

 (Application of Lexical Analysis Tools)   

GE078 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและอาชพี   3(2-2-5)  

 

(English Pronunciation for the Media and 

Careers)  

 

GE079 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและมนุษยสัมพันธ  3(2-2-5)  

 (English for work and socializing)   

GE080 ภาษาอังกฤษเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม  3(2-2-5)  

 (English for Corporate Social Responsibility)   

GE081 ภาษาในสังคมดิจิทลั 3(2-2-5)  

 (Language in Digital Society)   

GE082 ภาษาไทยเพื่องานดานกฎหมาย 3(2-2-5)  

 (Thai for Law Careers)   
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GE083 การสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ 3(2-2-5)  

 

(Communication and Professional Business 

Presentations)  

 

GE084 ภาษาไทยและวัฒนธรรม 3(3-0-6) เฉพาะนักศึกษา

ตางชาติ  (Thai Language and Culture)  

GE085 ภาษาไทยหลายมิต ิ 3(0-6-3)  

 (Multidimensional Thai Language)   

GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม 3(3-0-6)  

 (Korean and K-Beauty Business)   

GE087 แพ็คกระเปาเที่ยวเกาหลีใต 3(3-0-6)  

  (Packing for South Korea)   

GE088 เค-ปอปกับเคซีรีย 3(3-0-6)  

  (K-Pop and K-Series)   

GE089 ภาษาญีปุ่นเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 

(Japanese for Conversation and 

Communication)  

 

GE090 แพ็คกระเปาเที่ยวญี่ปุน 3(3-0-6)  

  (Packing for Japan)   

GE091 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 3(2-2-5)  

 (Italian Language for Beginners)   

GE092 การแปลเพลง 3(2-2-5)  

 (Translation of Song Lyrics)   

GE093 ภาษาจนีสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  

 (Chinese for Everyday Life)   

GE094 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาจนีเบื้องตน  3(3-0-6)  

 (Basic Chinese Listening and Speaking Practice)   

 

 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและวิจัย 3(3-0-6)  

 (Research and Academic Project Writing)   
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GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Business Reading and Writing)   

GE055 ทักษะการพูดและการนำเสนองาน 3(3-0-6)  

 (Speaking and Presentation Skills)   

GE056 การสื่อสารระหวางวฒันธรรม 3(3-0-6)  

 (Intercultural Communication)   

GE058 การเลาเร่ืองขามสื่อ 3(3-0-6)  

 (Transmedia Storytelling)   

GE067 ทักษะการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 3(3-0-6)  

 (Presentation and Public Speaking Skills)   

GE068 การเขียนและการนำเสนอเชิงวทิยาศาสตร 3(3-0-6)  

 (Scientific Writing and Presenting)   

GE069 การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยางสรางสรรค  3(3-0-6)  

 

(Creative Writing, Storytelling, and 

Performing)  

 

GE070 การตีความ การสื่อสารและการออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Interpretation, Communication, and Design)   

GE103 การคิดเชงิออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 3(3-0-6)  

 

(Global and Networked Innovation 

Management)  

 

GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Innovation Creativity and Entrepreneurship)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6)  

 (Discovery of Learning Society)   

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวพิากษ 3(3-0-6)  

 (Applied Creative and Critical Thinking)   

GE901 สื่อรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร 3(3-0-6)  

 

(Contemporary Media and Selected 

Literature) 
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GE902 การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน   3(2-2-5)  

 (Creating Online Literature)   

GE903 ความคิดสรางสรรคเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)  

 (Creativity for Presentations)   

GE904 ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ   3(2-2-5)  

 (Debate Skills and Strategic Argumentation)   

GE905 การเรียนรูนอกหองเรียน 3(2-2-5)  

 (Out-of-School Literacies)   

GE906 ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)  

 

(Puppetry and Creative Art for 

Development)  

 

GE907 การเขียนคอนเทนทสำหรับสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)   

 (Content Writing for Digital Media)   

GE908 การรีวิวสินคาและสถานที่ทองเที่ยวในสื่อรวมสมัย 3(3-0-6)   

 

(Product and Tourist Attraction Review in 

Contemporary Media)  

 

GE909 การเขียนสคริปตในสื่อดิจิทลั 3(2-2-5)  

            (Script Writing in Digital Media)                                                                                                          

GE910    อาน (ให) เปน  

(Read Effectively) 

3(2-2-5) เทียบเทา 

GE054 

 

2.3) กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology Skills)  

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE057 นักขาวพลเมือง 3(3-0-6)  

 (Citizen Reporter)   

GE207 เทคโนโลยดีิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Digital Games)   

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)  

 

(Foundations of Programming) 
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GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร  3(3-0-6)  

 (Basics of Computers)   

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

 (Mathematical Foundations of Computing)   

GE401 ทักษะการรูสารสนเทศในระบบดิจิทัล 3(3-0-6)   

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE403 ทักษะการรูเทาทันสื่อและสงัคมดิจิทัล 3(3-0-6)   

 (Media Literacy and Digital Social Skills)   

GE921 การคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  

 (Computation Thinking in Life)   

GE922 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 3(2-2-5)  

 

(Data and Information Management by 

Application)  

 

GE923 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)   

 

(Digital Technology for Economy and 

Society)  

 

GE924 ความฉลาดทางดจิิทัลสำหรับทีท่ำงานสมัยใหม  3(2-2-5)  

 (Digital Intelligence for Modern Workplace)    

GE925 จิตรกรรมพื้นฐานดิจิทลั  3(3-0-6)  

 (Fundamentals of Digital Painting)   

 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง 3(3-0-6)  

 (Foundations of Self-Management)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการทำงานเปนทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนำ 3(3-0-6)  

 

(Personality Development for Leaders) 
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GE941 หลักการเรียนรูของผูใหญเพื่อการพัฒนาตนเอง   3(3-0-6)  

 

(Principles of Adult Learning for Self-

Development)  

 

GE942 การเตรียมตัวเพื่อการทำงาน  3(2-2-5)  

 (Career Preparation)   

 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE125 การออกแบบชีวิต 3(3-0-6)  

 (Design Your Life)   

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE311 แดนซ 3(2-2-5)  

 (Dance)   

GE312 การขับรอง 3(2-2-5)  

 (Singing)   

GE313 ดนตรีวิจักษณ 3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   

GE314 การจัดดอกไม 3(2-2-5)  

 (Flower Decoration)   

GE315 พัสตราภรณ 3(3-0-6)  

 (Costumes and Garments)   

GE316 การแตงหนา 3(2-2-5)  

 (Make-Up)   

GE379 หมากลอม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  

 (Fashion)   
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GE410 การทำอาหาร 3(2-2-5)  

 (Cooking)   

GE412 ศาสตรแหงความสุข 3(3-0-6)  

 (Science of Happiness)   

GE961 วาดวยความสัมพันธกับเร่ืองเพศ 3(3-0-6)  

 (On Relationships and Sexuality)   

GE962 อภิปรัชญาของรักสามเสา 3(3-0-6)  

 (Metaphysics of Love Triangle)   

GE963 แอ็คติ้ง 3(2-2-5)  

 (Acting)   

GE964 การเยียวยาจิตใจเพื่อสรางสมดลุในชีวติ 3(3-0-6)  

 (Mind Healing for Work-Life Balance)   

GE965 การเสริมสรางกำลังใจเพื่อพิชิตปญหา 3(3-0-6)  

 

(Encouragement to Overcoming Problems) 
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ขอกำหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต 

ขอกำหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 

กรณีวิชาภาษาอังกฤษกำหนดใหใชผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อขอเทียบโอนและยกเวนรายวิชา

ภาษาอังกฤษได โดยนักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และจะตองดำเนินการเทียบโอน

ภายในชวง 3 สัปดาหแรกของภาคเรียนที่ทำการเทียบโอน โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน  2 ป  นับจาก

วันที่ผลสอบประกาศและตองเปนไปตามเกณฑการเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังตอไปนี้  

 

เกณฑ ก. หลักสูตรนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

เทานั้น 

เกณฑ ข. หลักสูตรท่ีใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆในการเรียน

การสอน 

รายวิชา 

(Courses) 

TOEIC TOEFL iBT IELTS CEFR รายวิชา 

(Courses) 

TOEIC TOEFL iBT IELTS CEFR 

1) GE071 600 ขึ้นไป 64 ขึ้นไป 6.0 ขึ้นไป B1 1) GE071 350 ขึ้นไป 33 ขึ้นไป 4.5 ขึ้นไป A2 

2) GE071 

   GE072 

650 ขึ้นไป 73 ขึ้นไป 6.0 ขึ้นไป B2 2) GE071 

   GE072 

450 ขึ้นไป 46 ขึ้นไป 5.5 ขึ้นไป B1 

3) GE071  

    GE072 

    GE073 

700 ขึ้นไป 81 ขึ้นไป 6.5 ขึ้นไป B2 3) GE071 

   GE072 

   GE073 

550 ขึ้นไป 58 ขึ้นไป 5.5 ขึ้นไป B2 

4) GE071    

    GE072  

    GE073  

    GE074 * 

750 ขึ้นไป 89 ขึ้นไป 6.5 ขึ้นไป C1 4) GE071 

   GE072 

   GE073 

      GE074 ** 

600 ขึ้นไป 64 ขึ้นไป 6.0 ขึ้นไป  B2 

  หมายเหตุ:    

*  สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการจดัการ หรือหลักสูตรนานาชาติใชภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอนเทาน้ัน  

** สำหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ในหลักสตูรภาษาไทยและหรือภาษาอ่ืนๆ 

 

ขอกำหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยกำหนดใหนักศึกษาสามารถเทียบโอนเพื่อยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได 

โดยการเทียบโอนและคาใชจายในการเทียบโอน ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่

เก่ียวของ  
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คำอธิบายรายวิชา (Course Descriptions) 

 สวนที่ 1 เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู จำนวน  

หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2) ดังตอไปน้ี 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ บังคับ 3 วิชา 9  หนวยกิต  

2) รายวิชากลุมธุรกิจและการประกอบการ บังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก 1 

วิชา 3 หนวยกิต 

 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา 9  หนวยกิต 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

(English for Everyday Communication) 

3(3-0-6) 

           พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเนนทักษะการฟง

เพื ่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย การ

แนะนำตนเอง การถามตอบและแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจำวัน 

การอานขอความ ระดับยอหนาท่ีหลากหลายเพ่ือจับใจความสำคัญ และการเขียนขอความสั้น ๆ ใน

รูปแบบท่ัวไปและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Development of English communication skills in everyday life focusing on  

listening to short passages or conversations for main ideas and details, greeting, 

introducing oneself, asking and giving basic information, responding, and expressing 

opinions; speaking in various situations in everyday life; reading short passages on 

diverse topics for main ideas and expressing opinions towards what is being read; 

writing short passages in both general and electronic forms 

 

   

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     

(Business English for International Communication 1) 

3(3-0-6) 

 ศึกษากอน GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการในชีวิตประจำวัน หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน

เทียบเทาตามเกณฑท่ีกำหนด 

 

           พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการ

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ซึ่งประกอบดวย การฝกสนทนาทางโทรศัพท การนำเสนอขอมลู 

การเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การอานขาวหรอื

บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสำคัญ  กำหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

          Development of business English skills for communication in the present 

world through the integration of the four skills of listening, speaking, reading, and 

writing, including telephone conversation; presenting, comparing, and analyzing 

business information; reading news or articles for details and summarizing main 

ideas; external readings and self-study lessons; cross-cultural understanding 
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GE073  ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2          

(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) 

 ศึกษากอน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑท่ีกำหนด 

 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการ

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบดวย การฝกเสนอและอภิปราย

ขอคิดเห็น การสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน  การอานขาวหรือ

บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสำคัญ  กำหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และการเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม   

Development of business English skills for communication in the present 

world through the integration of the four skills of listening, speaking, reading, and 

writing at a more complex level, including presentation and discussion skills; job 

interview; writing résumés and application letters; reading news or articles for details 

and summarizing main ideas; external readings and self-study lessons; cross-

cultural understanding  

 

   

2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต  

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสรางและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ 

และความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการตระหนักถึงปญหาและโอกาส  เพื่อคนหา

แนวคิดและหนทางเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและสรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอด

ใหเกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม 

Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, skills, 

mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and generate ideas for 

solving problems and creating value, as well as development for business practice 

 

   

GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข 

1) วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2) เปนวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรสีำหรับนักศึกษาหลกัสูตรอ่ืนฯ 

 

 กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและความทาทายของ

การสรางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  โครงสรางและแนวคิดตลาดที่สำคัญ กระบวนการการนำ

ไอเดียมาสูตลาดโดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียที่เปนที่นิยม การออกแบบโมเดล
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ธุรกิจและกลยุทธแรงยึดเหนี่ยวสำหรับสตารทอัพ ความสามารถและความนาสนใจในการเปน

ผูประกอบการ 

Frameworks of creating startups. The process, concepts, tools, and 

challenges of creating a successful new venture. Key market structures and 

concepts. Process of bringing ideas to market using popular idea validation 

frameworks and methodologies. Business model design and cohesive strategy for 

startups. Capabilities and interest in being an entrepreneur. 
   

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  

(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6) 

 ความรู พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับพาณิชยอิเล ็กทรอนิกส ประเภทและรูปแบบของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส องคประกอบที่สำคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเตรียมความพรอม 

เพื่อการเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตลาดอิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางการ

ขายและการติดตอสื่อสารกับลูกคา วิธีการชำระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดสงสินคา 

และการฝกปฏิบัติการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Basic knowledge about e-commerce, types and business models for  

e-commerce, key components of e-commerce, preparation for e-commerce 

entrepreneurs, e-market, sales channels and customer communication, payment 

methods, shipping and e-commerce implementation. 

 

   

GE137  การสื่อสารหัวการคา  

(Business Communication) 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหกลุมผูบริโภค เครื่องมือการสื่อสารการตลาด การ

วางแผนการสื่อสารการตลาด การออกแบบเนื้อหา การสื่อสารเพื่อสรางตราสินคา การพัฒนา

บุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนองาน มารยาทและจริยธรรมการสื่อสารธุรกิจ   

Situation analysis, Consumer Analysis, Marketing Communication Tools, 

Marketing Communication Planning, Message Design, Brand Communication, 

Personality Development, Presentation Technique, Etiquette and Ethics in 

Communication  

 

   

GE138 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเปนผูประกอบการ 

หนาท่ีธุรกิจดานการจัดการองคการ การผลิต การบัญชี การเงิน ภาษีอากร การตลาด การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย จริยธรรมธุรกิจและความรับผดิชอบตอสังคม  

Foundation of business concept, business system, business model, 

entrepreneurship, business functions in organization management, production, 
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accounting, finance, taxation, marketing, and human resource management, 

business ethics and social responsibility.  

 

GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business) 

3(3-0-6) 

 เทียบเทา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด (Digital Innovative Thinking 

and Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

และการแกปญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝกทักษะพื้นฐานการใชแอปพลิเคชัน และการออกแบบ 
พัฒนา โปรแกรมประยุกตสมัยใหมผานการศึกษา ประสบการณของผูใช สวนตอประสานกับผูใช 
กระบวนการคนควาวิเคราะห และประมวลผลขอมูล และ ขอมูลขนาดใหญ จนเกิดนวัตกรรมท่ี

ตอบสนองตอความตองการทางธุระกิจดิจิทัล   
Concepts, points of view and applications of information technology to 

support learning and problem solving in the digital economy era, as well as practices 

on fundamental skills for application usage and modern application program 

development through user experience/user interface, researching, analyzing and 

assessing data and big data leading to innovation responding to digital 

business’s needs  

 

 

สวนที่ 2  เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ กำหนดสำหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไม

นอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดตามขอกำหนดหลักสูตรของแตละคณะ) โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจาก

กลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

1.1 กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 

3(3-0-6) 

 ประเภทของธุรกิจออนไลน  พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลน  การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน  การเริ่มตนทำธุรกิจ และการสรางเว็บไซตธุรกิจออนไลน กลยุทธ

การตลาดสำหรับธุรกิจออนไลน เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  การตลาดบนสื่อสังคมสำหรับ

ธุรกิจออนไลน  และจรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน   

Types of e-commerce, online shopping behavior, online business 

environment analysis and online business plan, and how to start and create online 

business website, create marketing strategies for online business, website promotion 

techniques, social media marketing for online business, and online business ethics. 
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GE105 กฎหมายเบ้ืองตนสำหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญา

ทางธุรกิจ  สัญญาเชา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การ

เจรจาตอรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีสำหรับ

ผูประกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

Law and regulation relating to entrepreneur or startup business. Business 

organization selection, business contract drafting; for example: rent contract, 

licensing agreement, employment contract and other related contract.  Acquiring 

business license, business tax planning and current issues about law for 

entrepreneur 

 

   

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาซื้อขายสินคาและกฎหมายการโอนเงิน

และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายแลกเปลี่ยน ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส กฎหมายคุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

Electronic Transactions Law, sale contract, payment and electronic fund 

transfer. Electronic Data Interchange Law, Electronic Signature Law and Data 

Protection Law. Computer Related Crime, online dispute resolution and case study 

relating to electronic transactions 

 

   

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

3(3-0-6) 

 รูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ขอมูล

สำคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจและราคา

หลักทรัพย  กลยุทธการซื้อขายหุนแบบตาง ๆ  การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัด

พอรตการลงทุน และการจำลองการซื้อขายหลักทรัพย 

Thai economy and business, introduction to stock trading, important 

information in stock trading, factors affecting business management and stock prices, 

various types of stock trading strategy, use of applications to analyze and manage 

investment portfolios, and simulated stock trading 

 

   

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 

(Wealth Management) 

3(3-0-6) 

 การวางแผนทางการเงิน ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับตลาดการเงินและความเสี่ยงในการลงทุน 

การลงทุนที่นำไปสูความมั่งคั่งผานการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร อสังหาริมทรัพย ทองคำ การ
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ประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพื่อประโยชน

ทางดานภาษี 

Financial planning, financial market and investment risk. Wealth investments 

via bank deposits, gold, real estate, bonds, mutual funds, investment trusts and 

investment planning for the tax benefits. 

   

GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  

(Food Business for Wellness and Beauty) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ลักษณะความสำคัญและบทบาทของอาหารเพื ่อสุขภาพและความงาม  

ประเภทและตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิงการคา กระบวนการ

ผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโนมทิศทางของผลิตภัณฑ

อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

Meaning, importance and roles of food on wellness and beauty, types and 

examples of commercial food products for wellness and beauty, production process 

and control of food production for wellness and beauty, trends in food production 

for wellness and beauty 

 

   

GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและคุณประโยชนของสัมมาทิฏฐิ กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนา

สัมมาทิฏฐิใหเกิดมีขึ้นไดในชีวิตประจำวัน การนำสัมมาทิฏฐิมาใชในการดำเนินชีวิต การบริหาร

จัดการ การแกไขปญหาและขอขัดแยงในการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

Meaning and benefits of Right View. Process and techniques in developing 

Right View in daily life. How to supply Right View into personal life management, 

administrative management, as well as problem and conflict solutions in 

entrepreneurs’ business operations. 

 

   

GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE101 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ

ตาง ๆ ที่สำคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา  การทดลอง และการดำเนินการในการสราง

นวัตกรรมที ่ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที ่ขับเคลื ่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม  และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง  ซึ ่งทำการ

 



57 
 

ออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการเรียนรูในดานมายเซ็ทและกระบวนการของการสรางการ

ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผานการเรียนรูผานประสบการณอยางลึกซึ้ง  ทั้งนี้รายวชิา

ยังมุงเนนกระบวนการสำรวจคนหา  ซึ่งเปนกรอบแนวคิดของขั้นตอนที่ 0 และเครื่องมือในการ

ออกแบบเชิงความคิด 

Project based leaning and challenge in process of exploring and defining 

problem. Value, people, a range of solutions and technology, and range of 

necessarily resources and capability which is crucial and related to successfully 

Explore, Experiment with, and Execute on an entrepreneurial driven innovation (the 

output of IDE). This course will build to understand the process of innovation-driven 

entrepreneurship focusing on a cross-disciplinary project of high impact to UTCC and 

its stakeholders in the Di Daeng/Huay Kwang community in which designed to give 

students an intensive, deep learning experience in the IDE mindset and process.  

This course has a greater emphasis on the Explore: Step 0 mindset and the tools of 

design thinking. 

   

GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ

ตางๆ ที่สำคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการดำเนินการในการสราง

นวัตกรรมที ่ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที ่ขับเคลื ่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ ่งทำการ

ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรมใหมากกวา โดยจะเนนการใชกระบวนการและมุงเนนแนวคิดในดานการทดลองและการ

สรางตนแบบอยางรวดเร็ว ผานการเรียนรูผานประสบการการณที่แตกตางในดานนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยี   

Project based learning and challenge in process of exploring and defining 

problem, value, people, a range of solutions and technology, and a range of 

necessarily resources and capability which is crucial and related to successfully 

Explore, Experiment with, and Execute on an entrepreneurial driven innovation (the 

output of IDE). This course will build to understand the process of innovation-driven 

entrepreneurship focusing on a cross-disciplinary project of high impact to UTCC and 

it stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed to 

develop students’ IDE Mindset further beyond the prior level and required more 
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rigorous use of the IDE process, with a great emphasis on the Experiment mindset 

and rapid prototyping through learning experience in a different innovation or 

technology. 

   

GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข ศึกษากอน  GE112 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ

ตางๆ ที่สำคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการดำเนินการในการสราง

นวัตกรรมที ่ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที ่ขับเคลื ่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ ่งทำการ

ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางใหนักศึกษามีความมั่นใจและความตองการท่ีจะมองตาง คิดใหญ 

และทำเล็ก ในรายวิชานี้จะเนนการใชกระบวนการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมท่ี

เพ่ิมเติมในสวนการดำเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดยจะตองเขาใจในการขยายตัว

และการจัดหาเงินทุนผานการเงินของผูประกอบการ   

Project based learning and challenge in process of exploring and defining 

problem, value, people, a range of solutions and technology, and a range of 

necessarily resources and capability which is crucial and related to successfully 

Explore, Experiment with, and Execute on an entrepreneurial driven innovation (the 

output of IDE). This course will build to understand the process of innovation-driven 

entrepreneurship focusing on a cross-disciplinary project of high impact to UTCC and 

it stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed to 

develop students’ IDE Mindset, with a goal of giving students the confidence and 

willingness to See Different, Think Big, and Act Small. This course required more 

rigorous use of the IDE process, with an additional emphasis on how to Execute on 

and IDE opportunity, with an understand of scaling and entrepreneurial finance for 

seeking funding. 

 

   

GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 

(Innovation Drive Entrepreneurial Project 1) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข ศึกษากอน  GE111, GE112, และ GE113  

 ศึกษาผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา 

ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ 
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ที่สำคัญและเกี่ยวของปญหาและความทาทายที่นักศึกษาเลือก ทั้งนี้จะตองผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ โดยโครงการจะตองเปนโครงการท่ีสามารถท่ีขยายตัวไดและสามารถท่ีจะทำใหเกิด

ความนาสนใจและใหญกวาโครงการท่ีนักศึกษาเคยไดดำเนินการมา 

          Project based learning and challenge in process of exploring and defining 

problem, value, people, a range of solutions and technology, and a range of 

necessarily resources and capability which is crucial and related to selected 

project by student. Student’s project must be approved by an IDE committee. It 

must be an IDE scale project and should be more exciting and bigger than 

previous project that students have done. 

   

GE115  โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2  

(Innovation Drive Entrepreneurial Project 2)  

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข ศึกษากอน  GE114  

 ศ ึกษาผ านโครงการต อเน ื ่องจากว ิชา โครงการการประกอบการที ่ข ับเคล ื ่ อน 

โดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  

          Continuous Project based learning and challenge after IDE Project 1 

 

   

GE116 การบัญชีสำหรับผูประกอบการ 

(Accounting for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

 หลักการเบ้ืองตนทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษีอากร สำหรับผูประกอบการ 

Basic principles of financial accounting, managerial accounting and taxation 

for entrepreneur 

 

   

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 

(Economies of Asian Countries) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆที่สำคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ัน 

ตลอดจนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียและท่ัวโลก  

Economies and the development of some important Asian countries. This 

course also includes economic, social, and political factors that affect these 

economies as well as economic relationship with other Asian countries and the rest 

of the world. 

 

   

GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) 

3(3-0-6) 
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 ความหมาย แนวคิด หลักการ ความสำคัญและคุณคาของการสรางกิจการเพ่ือสังคม ศึกษา

เทคนิคการดำเนินการ รวมท้ังโอกาส ปญหา และอุปสรรคเก่ียว กับการสรางกิจการเพ่ือสังคม โดย

การใชกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติจริงในชุมชน 

Meaning, concept, principles, importance and value of social enterprise. 

Techniques for managing including opportunities, problems and obstacles relating 

to managing social enterprise using case studies and real projects with local 

communities. 

 

   

GE119 เศรษฐศาสตรผูบรโิภค 

(Consumer Economics) 

3(3-0-6) 

 ความสำคัญของผูบริโภคตอระบบเศรษฐกิจ แหลงที่มาของรายไดและรายไดที่ใชไดจริง 

ปจจัยที่กำหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินคาและบริการตางๆ สินเชื่อเพื่อการบริโภค   

การใชบริการประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการเงินสวนบุคคล แผนการออมและการ

เลือกรูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุนและการเลือกวิธีการลงทุน บริการท่ีรัฐใหแกผูบริโภค 

การควบคุมราคาสินคา และการคุมครองผูบริโภค 

Importance of consumers to the economic system, source of incomes and 

disposable income, factors that determine the choice of consumption, and 

principles in making decisions to buy products and services., consumption credit, 

using the insurance and life insurance, personal financial planning, saving plan and 

the way of choosing it types, planning for investment and selection of how to invest, 

government service for consumers, price control and consumers protection. 

 

   

GE122 การนำเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน 

(Intensive Pitching Workshop) 

3(2-2-5) 

 การนำเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอรใหกับนักลงทุน การใชตนแบบของ

โครงงานเพ่ือนำเสนอ เทคนิคการโนมนาวนักลงทุน การนำเสนอธุรกิจจากโครงงานเพ่ือระดมทุน       

Presentation of the capstone project to investors, presentation by using the 

prototype of the project to convince investors, presentation the business idea from 

the project to raise funds. 

 

   

GE123 พ้ืนฐานการเงิน 

(Basics of Finance) 

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวคิดดานการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะการเงินสวนบุคคลตลาดการเงิน

การบริหารทางการเงิน 

Corporate Finance, Public Finance, Personal Finance, Financial Markets, 

Financial Services. 
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GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

3(3-0-6) 

 วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบการเงินของประเทศออสเตรเลีย   และ

เปรียบเทียบความแตกตางกับกฎหมายและระบบการเงินของประเทศไทย  โดยเนื ้อหาจะ

ครอบคลุมเก่ียวกับระบบการเงิน กฎหมาย สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับใช และขอยกเวนของ

กฎหมาย  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตามหลักจริยธรรมในบริบทของ

ประเทศออสเตรเลีย เอเซีย และโลก  นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไขปญหาเพื่ออธิบาย

เนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริการจัดการ และการเงินที่อยูในรายวิชานี้ และตองมีทักษะข้ัน

พ้ืนฐานท่ีจำเปนในกระบวนการวิจัยและการเขียน 

This course supports students in understanding the particular aspects of law 

and finance that relate to an Australian context, and how these differ from Thai 

structures and processes. Topics include components of the Australian financial 

system, features off the Australian legal system, contract law in an Australian context 

(formation, enforceability terms and exclusion, Asia-region and global contexts. 

Students will be required to apply problem solving methods to explain areas of law, 

management and finance covered during the course, and be able to demonstrate 

introductory skills of academic research and writing. 

 

   

GE130 การภาษีอากรสำหรับประเทศออสเตรเลีย 

(Australia Taxation) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดในประเทศออสเตรเลีย ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ

วางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การสื่อสารขอมูลและใหคำปรึกษาดานภาษีแก

ลูกคาผูเปนผูเสียภาษี วิชานี้เนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ และการ

สื่อสาร  

Australian income tax laws with specific emphasis on how to access 

provisions of the Income Tax Assessment Act and related legislation. In addition you 

will be made aware of tax planning issues that exist in relevant personal and 

business environments and learn how to communicate technical tax information to 

client taxpayers. The graduate qualities of problem solving, decision making and 

communication are enhanced throughout. 

 

   

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลยี 

(Australia Business Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย กรอบแนวคิด

ดานกฎหมายซึ่งสงผลตอการจัดตั ้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กำกับดูแล ความสัมพันธภายในและ

ภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในออสเตรเลยีซึ่งรวมถึงหุนสวน

และสหกรณ 
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          Australian Business Law introduces students to the registered company as 

the dominant legal form for carrying on a business. It considers the legal 

framework that determines how a company deals with the issues of formation, 

financing, accountability, internal and external relations and insolvency. It also 

compares and contrasts the company with other types of business organization 

including partnerships and co-operatives. 

   

GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

กรอบแนวคิดดานกฎหมายซึ่งสงผลตอการจัดตั้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กำกับดูแล ความสัมพันธ

ภายในและภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมยีนมา 

Laws related to registered company as the dominant legal form for carrying 

on a business. The legal framework that determines how a company deals with 

the issues of formation, financing, accountability, internal and external relations 

and insolvency. It also compares and contrasts the company with other types of 

business organization. 

 

   

GE133 การคาภาษีอากรสำหรับประเทศเมียนมา 

(Myanmar Taxation) 

3(3-0-6) 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีการคา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆ

ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

Corporate Income Tax, Property Tax, Commercial Tax, Personal Income Tax, 

and other taxes in Myanmar. 

 

   

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยุโรป 

(European Business and Cultures) 

3(3-0-6) 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจในยุโรป ประวัติความเปนมาของธุรกิจใน

ยุโรป วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของยุโรป 

Fundamental knowledge necessary for doing business in Europe, business 

history of Europe, cultures, traditions, and business etiquettes in Europe. 

 

   

GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures) 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจในเอเชีย ประวัติความเปนมาของธุรกิจ

ในเอเชีย วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของเอเชีย 
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Fundamental knowledge necessary for doing business in Asia, business 

history of Asia, cultures, traditions, and business etiquettes in Asia. 

   

GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 

3(3-0-6) 

 
ความรูพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน ประวัติความเปนมาของ

ธุรกิจในประเทศจีน วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของประเทศจีน 

Fundamental knowledge necessary for doing business in China, business 

history of China, cultures, traditions, and business etiquettes in China. 

 

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย หนาท่ี ความสำคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑท่ีมตีอสังคม ประเภทและรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ แนวคิดเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑ  การบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ  การตลาดของพิพิธภัณฑ การอนุรักษและการจัดแสดง  พิพิธภัณฑทองถิ ่นหรือ

พิพิธภัณฑพื ้นบาน  ตัวแบบพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวมของชุมชนและสังคม

พิพิธภัณฑในอุดมคติ  พิพิธภัณฑเสมือนจริง 

Meaning, function, importance, and values of museums on society, 

classifications and types of museums, museum displays, concepts relating to 

museums, museum management, museum marketing, conservation and exhibition 

of local museums, models of Thai local wisdom museum, community participation 

and ideal museum society, virtual museum 

 

   

GE370 ทองถ่ินกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

3(3-0-6) 

 กระแสทองถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนที่นำไปสู

การสรางสินคาทางวัฒนธรรม  กระบวนการสรางและผลิตสินคาทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดย

เก็บขอมูลในทองถิ่นบานเกิดเพื่อแสวงหาสินคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมาตอยอดสรางสรรคให

เปนสินคาทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม  

Localism in Thai society, relationship between local and national economy, 

concepts relating to geographical indication and local culture leading to cultural 

products, creation and production processes of cultural products, use of case 

studies as a tool to collect data in local communities in search of products with 

geographical indication 

 

   

GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property Law) 

3(3-0-6) 
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 กฎหมายคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา  

การคุมครองผลงานท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา  การอนุญาตใหใชสิทธิ การจดทะเบียนทรัพยสนิ

ทางปญญา การเอาผิดกับผูละเมิด รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

 Intellectual property law, copyright, trademark; protection, licensing, 

registration and infringement of intellectual property including related case studies 

 

   

GE456 การทองเท่ียวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  

(Geography and Cultural Tourism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะ และความสำคัญของภูมิศาสตร ที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรค  เอกลักษณและลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการ

ทองเที่ยวใหสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การนำความรูไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียว  

Characteristics and importance of geography influencing culture and creative 

tourism, geographical and cultural identity, tourism activity planning in accordance 

with geography and culture, applying knowledge to professions in tourism industry  

 

   

GE139 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย  เครื่องมือ  ขั้นตอน การวางแผน การออกแบบเนื้อหา การประเมินผลการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการวิเคราะห กรณีศึกษาดานการสื่อสารการตลาด 

Definition, marketing communication tools, marketing communication 

process, marketing communication evaluation and case study in marketing 

communication 

 

   

GE140 การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

(Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนในองคกรตาง ๆ อาทิ องคกรธุรกิจ องคกรระหวาง

ประเทศ องคกรมหาชน องคกรราชการ และองคกรไมแสวงหากำไร มุงเนนการขับเคลื่อนองคกร

ดวยภาวะผูนำแบบยั่งยืนเพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการศึกษาแนวคิด หลักการ 

และกระบวนการในการดำเนินงานที่สนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต

โมเดลเศรษฐกิจใหม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

To understand the key concept of sustainable development and 

organizational roles in contributing to the ultimate goals of sustainability from 

different perspectives. Creating an effective business alignment on how they 

contribute to the achievement of the sustainable development agenda that 

consolidate a strong license to operate and to differentiate themselves from 
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competitors while satisfying stakeholders. Promote and utilized Sufficiency Economy 

Philosophy to optimize economic, social, environmental, and cultural impact that 

support the new key economy which are Bioeconomy, Circular Economy, and Green 

Economy. 

   

GE141 การสื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 

(Tourism Communication) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  ความสำคัญของ

การจัดการทางการสื่อสารเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว  กระบวนการสื่อสารและรูปแบบของการจัดการการ

สื่อสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  การบูรณาการทางการสื่อสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว วิเคราะห

กรณีศึกษาและฝกปฏิบัติ 

Concept and principle of tourism communication, tourism communication 

management, integrated communication in tourism communication, case study and 

practicing tourism communication 

 

   

GE142 การออกแบบบริการ 

(Service Design) 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ออกแบบมาเพื่อการทำความเขาใจและการปฏิบัติของการออกแบบบริการ โดย

เริ่มจากการเขาใจความทาทายในปจจุบันของผูใช ไปจนถึงการพัฒนาระบบการออกแบบบริการใน

อนาคต  

 Understanding and practice of service design starting from understanding 

current challenges of the customers to the development of service design systems 

in the future 

 

   

GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ 

(Business Rhetoric) 

3(2-2-5) 

  การถายทอดความคิด  องคประกอบการพูดและการเลือกเนื้อหาการพูดเพื่อการนำเสนอ

ทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติ   

Communicating thoughts, speech elements and speech content selection 

for business presentation, practice 

 

   

GE144 การเขียนเพ่ือการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ 

(Writing for Creating Business Image) 

3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการใชภาษาเพื่อการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ  และฝกปฏิบัติการใชภาษาใน

ลักษณะตาง ๆ เพ่ือภาพลักษณท่ีดีทางธุรกิจ   

Principles and techniques of language use for creating business image, 

practice different language styles usage to creative impressive business image 
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GE145 กฎหมายสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

(Introduction to Environment Law) 

3(3-0-6) 

 วิกฤตการณของสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอโลก กฎหมายเกี ่ยวกับการคุมครอง

สภาวะแวดลอมในดานการควบคุมมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐใน

การประกันสิทธิของประชาชน และมาตรการเกี ่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายจากคดีสภาวะ

แวดลอม ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการใชท่ีดิน และกฎหมายผังเมือง 

Environment conditions that affect the world, law concerning environmental 

protection in controlling pollution, protection of environment and nature, 

governmental policy in ensuring people’s rights and measures on seeking recourse 

and compensation in environmental cases, law on the use of land, and zoning law. 

 

   

GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบในผลติภณัฑเบ้ืองตน 

(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุมครองผูบริโภค ระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการคุมครองของผูบริโภค มาตราการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานคุณภาพของสินคาและบริการ ราคา การปดสลาก การบรรจุ 

หีบหอ การโฆษณา หนวยงานในการคุมครองผูบริโภคตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค และตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ 

Principles of consumer protection, legal measures relating to consumer 

protection as well as rules concerning consumer protection on product and services 

quality, price setting, labelling, packaging, advertising. The course also covers 

consumer protection act of Thailand, other related legislations, regulatory agency as 

well as protect liability law. 

 

   

GE147 กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบ้ืองตน  

(Introduction to Law of Business Crime) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และแนวคิดเกี ่ยวกับการกอตัวของ

อาชญากรรมทางธุรกิจ อาชญากรรมเก่ียวกับความผิดจากหางหุนสวนบริษัท (Corporate Crime) 

มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการดำเนินการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทน้ี

รวมถึงการไดเปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ ไดแก ความผิด

เก่ียวกับการโจรกรรมขอมูล การดักฟงทางโทรศัพท (Wire Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมาย

เก่ียวกับกฎหมายปองกันการฟอกเงิน 

Definition of business crime, theories and concept of business crime as well 

as corporate crime, government measures to prevent and suppress business crime 

as well as case studies of business crime such as information cyberattack and 

wiretapping. The subject also covers money laundering law. 
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GE148 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเบ้ืองตน 

(Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี ่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย องคกรและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ รวมถึงการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย การระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหลักทรัพย ความหมายและประเภทของ

หลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย การ

กระทำที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการและ

ประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย 

Concept of financial market and capital market, the regulation of securities 

business, stock exchange market and related authorities. Types of securities, 

securities issuance, initial public offerings, securities businesses, unfair securities 

trading, hostile takeovers, and specific topics on securities law 

 

   

GE149 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศเบ้ืองตน 

(Introduction to International Investment Law) 

3(3-0-6) 

 กฎเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศทั้งการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) 

การลงทุนทางการออม (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ กฎหมายและ

นโยบายขององคกรการคาโลก (WTO) ท่ีมีผลกระทบกับการลงทุนระหวางประเทศ 

Principles relating to international investment law covering direct investment 

and portfolio investment. International arbitration as well as policy and law of WTO 

that relate to international investment. 

 

   

GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data Protection Law) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรอบความตกลงและความ

รวมมือระหวางประเทศเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายยุโรปวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล (GDPR) สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย 

รวมถึงกรณีศึกษาจากท่ัวโลกในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

Theories and guidelines on personal data protection, agreements and 

cooperation frameworks regarding personal data protection, general data protection 

regulation of the EU (GDPR), personal data protection act of Thailand, and global 

case studies regarding personal data protection. 

 

   

GE151 การจัดการธุรกิจกีฬา 

(Sports Business Management) 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาความคิดของผูประกอบการและแนะนำแนวคิดของกีฬาเปนธุรกิจ การพัฒนา

และบูรณาการทฤษฎีความคิดทักษะความคิดและความสามารถของผูประกอบการเพื่อสำรวจและ
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สรางความคิดจัดกิจกรรมแกปญหาและสรางมูลคาใหกับธุรกิจกีฬาเปนหนึ่งใน ธุรกิจบันเทิงท่ี

เติบโตเร็วท่ีสุดในโลกและโดยเฉพาะในเอเชีย 

Developing an entrepreneurial mindset and introducing the concept of Sport 

as a business, developing and integrating theories, ideas, skills, mindsets, and 

entrepreneurial capabilities to explore and generate idea, organize events, solve 

problems and creating value for sport business as one of the fastest growing 

entertainment businesses in the world and specifically in Asia. 

   

GE152 การจัดการธุรกิจสูความยั่งยืน 

(Business Management for Sustainability) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กระบวนการในการจัดการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม  

Concept of sustainable development, corporate responsibility to society and 

the environment, business management processes for sustainability, corporate 

social and environmental responsibility activities, application of the sufficiency 

economy philosophy for the sustainability of business and society. 

 

   

GE153 การจัดเทศกาลและงานรื่นเริง   

(Festival and Special Event Management) 

3(2-2-5) 

 องคประกอบและรูปแบบของงานเทศกาลงานรื่นเริง บทบาทหนาที่ของฝายตางๆ การ

จัดการดานการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

Elements and types of festivals and events; roles and duties of each section; 

financial management; budget allocation; advertising and public relations 

 

 

     1.2 กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  

               (Science, Technology and Environment 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 

3(3-0-6) 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที ่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ผลิตภัณฑการเกษตร 

การแพทย การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณหรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ

สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมท้ังวิทยาการเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม

ท่ีมีตอการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก  

Impact of advance in modern technology on environment, farm produce, 

medical, communication, biological technology, power storage equipment and 

system, 3 - dimension printing technology, smart materials, alternative energy 
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technology, new technology affecting ways of life, business management, and world 

economy. 

   
 

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสำหรบัธุรกิจ 

(Analytical Thinking for Business) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานการคิดวิเคราะหทางคณติศาสตรและสถิติที่มีตอธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ชวย

ในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ  

Introduction to mathematic and statistical analysis in business, techniques 

and tools assisting effective analytical and synthetic thinking  

 

   

GE204 เกษตรอัจฉรยิะ 

(Smart Farming) 

3(3-0-6) 

 เกษตรกับประเทศไทย 4.0  ภูมิปญญาทองถิ ่นดานการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  

เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกสและสวนแนวตั้ง  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การใชประโยชนจากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร 

เกษตรอินทรีย ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทำธุรกิจเกษตร  

Farming for Thailand 4 . 0 , local wisdom in farming, sustainable and self-

sufficiency farming theory, Hydroponics Technique and Vertical Farm, Biotechnology 

for Farming, Information Technology for Farming, Use of farm produce and waste, 

Organic Farming, Farming trends in Thailand, case studies on farming business. 

 

   

GE205 ผลิตภัณฑเครื่องสำอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

3(3-0-6) 

 ความสำคัญของเครื ่องสำอางสำหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง   ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑดูแลและตกแตงเสนผม  ผลิตภัณฑตกแตงสีสัน

บนใบหนา  ผลิตภัณฑสำหรับชองปาก  ผลิตภัณฑสำหรับเด็กและผูใหญ  ผลิตภัณฑแนวสปา   

แนวทางเลือกการเลือกซื้อเครื่องสำอาง  หลักการใชเครื่องสำอางแตละประเภทในการเสริมความ

งาม นวัตกรรมเครื่องสำอางท่ีเปนประโยชนในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม  

Importance of cosmetics for health and beauty, types of cosmetic 

products, skin-care products, hair-care products, facial make-up products, oral care 

products, child and adult products, spa products, cosmetic buying guides, beauty 

products instructions, benefits of cosmetic innovation on health and beauty 

technology 

 

   

GE209 ธุรกิจขยะรไีซเคิล 

(Recycling Business) 

3(3-0-6) 
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 เปนวิชาท่ีเก่ียวกับการจัดการและการใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล ประเภทและสัญลักษณ

ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องตน การคัดแยกและเปลี่ยนขยะเปนเงิน มุงเนนในเชิงปฏิบัติและ

ความรูในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดลอมในสังคมแบบยั่งยืน  

This course will study about recycling management and waste utilization, 

types and symbols of recyclable waste.  Basic of plastic waste.  Waste separation 

and waste to wealth process. This course is practice and business centric; students 

will also learn about marketing management, recycling management for sufficient 

economy and environmental sustainability.  

 

   

GE211 การนับจำนวนและความนาจะเปนเบ้ืองตน  

(Counting and Elementary Probability) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีความนาจะเปนเครื่องมือและกลยุทธการนับจำนวนวิธีการแจกแจง  

Probability theory, counting tools and strategies, and distribution functions. 

 

   

GE212 พ้ืนฐานสถิติ  

(Basics of Statistics) 

3(3-0-6) 

 หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิติข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยการสุมตัวอยางลำดับการแปร

ผันปจจัยกำหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย  

Basic statistical principles, concepts, and methods, including sampling, 

variation series, point and interval estimation of distribution parameters, hypothesis 

testing and regression. 

 

   

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร 

(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6) 

 หลักการเบื้องตนของทางตรรกศาสตร คาความจริงทางตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณ 

แนวคิดของการมีเหตุผลและความจริงและความสัมพันธของการนิรนัย  

Introduction to formal logic, logic of truth, functions and quantifiers, concepts 

of validity and truth and their relation to formal deduction. 

 

   

GE216 พีชคณิตเชิงเสน 

(Linear Algebra) 

3(3-0-6) 

 มโนทัศนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเสนซึ่งประกอบไปดวยระนาบและปริภูมิ โครงสรางของ

ปริภูมิ ปริภูมิเชิงเสน เมทริกซ กฎของการดำเนินการทางเมทริกซ และการประยุกตใชงาน  

Basic concepts of linear algebra including “planes” and “spaces”, space 

structure, linear space, matrices, the rules of operations on matrices and basis of 

practical examples of their application. 
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GE461 สิ่งแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) 

 ปรากฏการณ  ประเด็นปญหาสิ ่งแวดลอม  อันเนื ่องมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบ

การเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสรางทางภูมิศาสตรและการเคลื่อนยายของกลุม 

ชาติพ ันธุ  นโยบายและขอตกลงความร วมมือที ่เก ี ่ยวข องกับสิ ่งแวดล อมของประชาคม

อาเซียน  โครงสรางองคกรและกลไกความรวมมือดานสิ่งแวดลอมของอาเซียน และแนวทาง 

การจัดการสิ่งแวดลอมในอาเซียนอยางยั่งยืน  

ASEAN environmental phenomena and issues as a result of culture, politics, 

capitalist economy, geographical structures, and ethnic migration, policies and 

agreements relating to ASEAN environment, ASEAN’s environmental organizational 

structures and cooperation mechanisms, sustainable environmental management  

 

   

GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

3(3-0-6) 

 นิยาม และขอบเขตของ ตัวแบบ BCG และ เศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศไทยกับ Circular 

economy เศรษฐกิจ หมุนเวียนเพื ่อความยั ่งย ืน โมเดลทางธุรกิจจากเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กรณีศึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร  

Definition and criteria of BCG Model and circular economy. Thailand and 

Circular economy. Circular economy for sustainability. Business model for circular 

economy. Case study of circular economy for business, industry, and agriculture. 

 

   

GE224 การดำรงชีวิตทามกลางภัยพิบัติและวิกฤตการณในอนาคต 

(Living in Disaster and Future Crisis) 

3(3-0-6) 

 ประเภทและรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติทางสังคมและสิ่งแวดลอม สาเหตุของการเกิดข้ึน 

หลักการเพ่ือการอยูรอด ปจจัยท่ีเก่ียวของและผลกระทบเพ่ือการอยูรอดท้ังในสถานการณปกติและ

สถานการณวิกฤติ การวางแผนจัดการภัยพิบัติและวิกฤติทางสังคมตอสิ ่งแวดลอมในอนาคต 

วิเคราะหกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ฝกทักษะการคิดและนำเสนอผลงานท่ีสามารถใชเพ่ือดำรงชีพ

ทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  

A study of classification of disasters, crisis of social and environment, cause 

and effects of disasters. Learning for planning and management about the principles 

of survival disaster in the future. An analysis the case studies for practice in skills of 

thinking, presentation and sharing ideas  

 

   

GE225 จิตวิทยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาวะ 

(Environmental Psychology and Well-being) 

3(3-0-6) 
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 ศึกษาปฏิสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

มนุษยสรางขึ้น นำหลักจิตวิทยาการรับรู การรูคิด การตอบสนองของมนุษยตอสิ่งแวดลอม การ

ปรับพฤติกรรมและหลักการออกแบบมาใช รวมทั้งศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางใน

การศึกษาเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชนในทางทฤษฎีและการประยุกตใช  

Environmental psychology studies interactions between human and the 

environments; natural environment and built environment; by employing cognitive 

and learning psychology, human reaction to the environment, behavior 

modification, and design as well as other relevant sciences as guidelines for 

interdisciplinary study that would serve theoretical and applicational outcome  

 

   

GE226 ชีวิตมนุษยกับการตระหนักรูทางเทคโนโลย ี

(Human Life and Technology Awareness) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหลากหลายของเทคโนโลยีกับสภาพแวดลอมของชีวิตมนุษยผานมุมมอง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิเคราะหการตระหนักรูของผูคนในสังคมท่ีตองใชชีวิตอยูทามกลาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในดานตาง ๆอาทิ เทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล มัลติมิเดีย 

สุขภาพ การแพทย พลังงานทดแทน การคาดการณและการควบคุมธรรมชาติ รวมถึงแนวโนมของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ในอนาคต อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีที ่มีผลตอประชากรและความ

เปลี่ยนแปลงภาพรวมของชีวิตผูคน สังคม ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม  

A study of technological and environmental diversities of human life from 

Humanities and Social Science perspectives; an analysis of social awareness of 

people living amongst modern technologies and innovations such as technologies 

in data management, multimedia, health, medical sciences, renewable energy, 

natural forecast and control as well as trend of technologies in the future; 

discussion of technological impacts upon population and life, society, ecological 

system, and environment as a whole  

 

 

           1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 

3(3-0-6) 

 ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคนไทยในอดีตและปจจุบันในการใช

สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยดานการเกษตร  การแพทยและอุตสาหกรรม    

Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the past and present relating to 

the use of Thai herbs, herbal properties in farming, medication and industry 

 

   

GE217 การฟนฟูสุขภาพเบ้ืองตน 

(Basic of Health Rehabilitation) 

3(3-0-6) 
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 ความรูพ้ืนฐานในการฟนฟูสุขภาพเบ้ืองตน กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตบำบัดในงาน

ฟนฟูสุขภาพ การฟนฟูสภาพดานจิตสังคม ฟนฟูสภาพแบบองครวมระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน   

Basic knowledge of health rehabilitation in physical therapy, occupational 

therapy, and psychotherapy. Practice in social psychology rehabilitation, holistic 

rehabilitation for individuals, family, and community. 

 

   

GE218 การสื่อสารเชิงสุขภาพ 

(Health Communication) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการสื่อสารดานสุขภาพ การประชาสัมพันธเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการเลือกใชสื่อเพื่อการจัดการเชิงประชาสัมพันธ 

และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารดานสุขภาพ  

Concept and principle of health communication, public relations for health 

promotion, health behavior adaptation, technique, and media of public relations in 

public health, practice communication technique and technology for health. 

 

   

GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

(Health Promotion in Older Persons) 

3(3-0-6) 

 โครงสรางประชากรผูสูงอายุและผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ

ระบบสุขภาพ ความตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีและที่มีขอจำกัดเล็กนอยใน

การทำหนาที ่  แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การจัดการระบบและ

รูปแบบในการดูแลผูสูงอายุ ประเด็นสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูสูงอายุ  

Demographic data of the aging population and its impact on social, cultural, 

economic, and political contexts, and health care system needs for healthcare of 

older persons with healthy and/or minor functional ability, concepts of health 

promotion and illness prevention; the healthcare management system; model of 

care for older people; social, cultural, and lego-ethical issues in aging care. 

 

   

GE220 สรีรวิทยาการออกกำลังกายเบ้ืองตน 

(Basic of Physiology for Exercises) 

3(3-0-6) 

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยที่ตอบสนองตอการออก

กำลังกายท้ังในขณะออกกำลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การเปลี่ยนแปลงของรางกายในการ

ออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพและเพื ่อการแขงขัน ปจจัยที ่ม ีผลกระทบตอการออกกำลังกาย  

การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อมีกิจกรรมลดลง รวมถึงวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งใน

คนปกติและนักกีฬา  

Physiological adaptations of various human body systems to acute and 

chronic exercises. Physiological adaptations of the human body systems to exercise 
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for health and for competition, factors affecting exercises, effects of physical 

inactivity on the human body and physical fitness tests in healthy people and 

athletes. 

   

GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic of First Aid Caring) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาล และการดูแลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการ

ปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผูปวย และ

การเคลื่อนยายผูปวย   

Definition and significance of basic first aid and caring. Technique first aid and 

basic nursing, emergency care, triage system and transporting of patients. 

 

   

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health Science Promotion) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย และความสำคัญของวิทยาศาสตร ส ุขภาพ แนวคิดส ุขภาพแนวใหม 

ความสัมพันธระหวางกระบวนทัศนสุขภาพแนวใหม กับกระบวนการสงเสริมสุขภาพ แนวคิดและ

ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล และชุมชนบน

พ้ืนฐานของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอม   

Definition and importance of health science.  Concepts of new perspective 

on health. Relationship between paradigm and health promotion process. Concept 

and theories of health promotion for health behavior change at the individual and 

community levels under the basis of socio-economic, culture as well as 

environment. 

 

   

GE404 จิตวิทยาวัยรุน 

(Adolescent Psychology) 

3(3-0-6) 

 แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี ่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ นในดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม ปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ของวัยรุน ปญหาและการ

ปรับตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน การพัฒนาชีวิตอยางมีคุณคาและมีเปาหมาย  

Concepts, theories, and research on biological, mental, emotional, and social 

developments of adolescents; factors effecting adolescents’ behavior and 

personality; adolescents’ problems and adjustments in the present day; developing 

life goal and value 

 

   
 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 

3(3-0-6) 
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 ความหมายและความสำคัญของพัฒนาการ  ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญาใน

แตละชวงวัย  

Meaning and importance of development, factors affecting a person’s 

growth and development, theories on the development of human body, emotion, 

society, and intelligence at different ages 

 

   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) 

 หลักการดูแลรางกาย การนวด โภชนาการ และการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพและ 

ความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจมใส ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมความงาม  

Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health, beauty, 

as well as concentration and clear mind, beauty products 

 

   

GE227 สุขภาพจิตวัยรุน 

(Adolescence's Mental Health) 

3(3-0-6) 

 การดูแลสุขภาพจิตในวัยรุน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนและการปรับตัวใน

ครอบครัว กลุมเพื่อนและการเขาสังคม การมีความรัก แนวทางการปองกันและแกไขความเครียด

ดวยเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหมีสุขภาพจิตและสุขภาวะท่ีดี  

Mental health care in adolescence; adolescence’s adjustment to transition 

and family, friend, socialization, and love; guidelines for stress prevention by various 

techniques to promote good mental health and well-being 

 

   

GE228 จิตวิทยาครอบครัว ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา   

(Family Psychology, Family Life and Sex Education) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาครอบครัวและชีวิตครอบครัวศึกษา หนาที่ของครอบครัว วงจร

ชีวิตครอบครัว การเลือกคูครอง การสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว การบริหารทรัพยากรใน

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู เพศสัมพันธและเพศศึกษาปญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการ

แกไข รวมท้ังประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุในครอบครัว   

Study of concepts of family psychology and family life education, essential 

functions of family, family life cycle, mate selection, family communication and 

relationship, family resource management, parenting, sexual relationship and sex 

education, family problems and solutions as well as issues concerning elderly in 

family context 

 

   

GE229 พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอายุ   

(Gerontology and Elderly Care) 

3(3-0-6) 
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 ศึกษาแงมุมของชีวิตชราภาพ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อชวยให

ผูสูงอายุปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและใชชีวิตผูสูงวัยอยางมีความหมายและมีคุณภาพ รวมถึงการ

ใหการดูแลผูสูงวัยท้ังในดานกายภาพและจิตใจ  

Study of physical, psychological, social and cultural aspects of elderly life so 

as to help elderly people adjust to life transitions and live a meaningful and quality 

elderly life as well as physical and psychological cares of the elderly 

 

 

             1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)   

1.4.1) กลุมวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) 

GE310 นาฎศิลปไทย 

(Thai Classical Dance) 

3(2-2-5) 

 หลักเบ้ืองตนและแบบแผนของนาฏศิลปไทย การฝกปฏิบัติการรำพ้ืนฐานเพลงชา เพลงเรว็  

รำแมบท  

Introduction to Thai classical dance and basic movements; practice of Thai 

classical dance movements including slow movements (Phleng Cha), fast 

movements (Phleng Reo), and major movement series (Ram Mae Bot) 

 

   

GE318 การละเลนและเพลงพ้ืนบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญ คุณคาของศิลปกรรม หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภท 

ตางๆ ไดแก จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงรวมสมัยตาง ๆ ทั้งในดาน 

รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 

Meaning, importance, and values of the arts, principles of art appreciation for 

different art forms: painting, literature, music, dance, and contemporary 

entertainment media relating to forms, contents, and aesthetic concepts 

 

   

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

(History of Thailand’s Society after Revolution) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วาดวยการพัฒนาประเทศตาม

แบบตะวันตก และผลกระทบที่มีตอสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง สื ่อสารมวลชน 

ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเปนไทย ทองถิ่น ตลอดจนอุดมการณชาติ  วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดำรงอยูของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน   

History of Thailand’s society after revolution, policy relating to modernization 

and its impact on society, education, politics, administration, mass media, arts, 

tastes, local Thai conceptualization, and national ideology, analysis of change, 

disentanglement, and existence of Thai society from the modernization to 

globalization periods 
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GE368 คติชนสรางสรรค 

(Creative Folklore) 

3(3-0-6) 

 คติชนแนวใหมเพ่ือการสรางสรรค การนำทุนทางวัฒนธรรมมาเปนสินคา หรือกิจกรรมทาง

สังคม การสรางสรรคประเพณีประดิษฐ รวมท้ังอิทธิพลของคติชนแนวใหมท่ีมีตอสังคมไทยปจจุบัน  

Modern folklore for creativity, turning cultural capital into merchandise and 

social events, creation of invented traditions, as well as influences of modern 

folklore on current Thai society 

 

   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Tradition and Festival in Thailand) 

3(3-0-6) 

 ความสำคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หนาท่ีของประเพณีและเทศกาลตอวิถี

ชีวิต  คติความเช่ือ  คานิยมและภูมิปญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจำปในสังคมไทย  

Importance of traditions and festivals in Thailand, function of traditions and 

festivals in ways of life, beliefs, values, and Thai wisdom; annual traditions and 

festivals in Thai society  

 

   

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  

(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) 

 ประวัติความเปนมาของหอการคาไทย  เครือขายของหอการคาไทย บทบาทของหอการคา

ไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทยตอสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลสำคัญ

ท่ีมีคุณูปการตอหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

History of Thai Chamber of Commerce (TCC), TCC network, the role of TCC 

and University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) in society and country at 

regional and international levels, TCC’s and UTCC’s prominent figures 

 

   

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตรการทองเท่ียวไทย 

(Geography and History for Thai Tourism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตรของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอการทองเท่ียวไทย 

Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions 

including society, culture, tradition, works of art, problems, and impacts on Thai 

tourism industry 

 

   

 
1.4.2) กลุมวิชาจิตสำนึกตอโลก (Global Awareness) 

GE317 ศิลปะวิจักษณ  

(Art Appreciation) 

3(3-0-6) 
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 ความหมาย ความสำคัญ คุณคาของศิลปกรรม หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภท 

ตาง ๆ  ไดแก จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงรวมสมัยตาง ๆ ท้ังในดาน 

รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส  

Meaning, importance, and values of arts; principles of arts appreciation for 

different art forms: painting, literature, music, dance, and contemporary 

entertainment media relating to forms, contents, and aesthetic concepts 

 

   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม ความสัมพันธระหวางประชานิยมกับระบบ

อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และสื่อมวลชนกับทุนนิยม บริบททางสังคม การบริโภควัฒนธรรมและ

การวิเคราะหวัฒนธรรมประชานิยมท่ีมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทย  

Meaning and characteristics of the popular culture. The relationship between the 

populism and the cultural industry; the mass media and the capitalism. The 

consumption of the popular culture and the analysis of the culture’s influence on 

Thai society in everyday lives 

 

   

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของสื่อบันเทิง วัฒนธรรมการสรางและเสพสื่อบันเทิงในใน

ภูมิภาคอาเซียน  ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีตอกันในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะหประเด็นนาสนใจท่ีปรากฏ

ในสื่อบันเทิงอาเซียน   

Unique and shared characteristics of entertainment media, cultures of 

producing and consuming entertainment media in ASEAN as well as its mutual 

influences among the member countries, analyse interesting aspects appeared in 

ASEAN entertainment media   

 

   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเรื่องอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรคและสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ  ในประชาคมอาเซียน การปรับต ัวและการดัดแปลง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจการทองเท่ียว  แนวคิดชาตินิยม  และการแกไขวิกฤตของชาติ   

Concepts of art and culture identity, factors influencing creation and passing 

on arts and cultures of ASEAN countries, adjusting and adapting arts and cultures for 

tourism economy, nationalism, and solutions to national crisis 
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GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศลิปะไทย 

(Foreign Culture Influence on Thai Arts) 

3(3-0-6) 

 การรับและบูรณาการวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา 

เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสรางสรรคศลิปะไทย 

Adopting and integrating foreign cultures in Thai society, influence of cultures 

from India, Sri Lanka, Khmer, China, Muslim world, and the Western world on the 

creation of Thai arts 

 

   

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 

3(3-0-6) 

 พัฒนาการดานประวัติศาสตร ปรัชญา ภูมิปญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ 

ฯลฯ ท่ีสะทอนมุมมองอุดมการณสรางชาติของจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom, politics, 

administration, and economy, which reflect China’s national ideology from past to 

present 

 

   

GE357 เหตุการณปจจบัุนของโลก 

(Current World Events) 

3(3-0-6) 

 เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง

ความรวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปจจุบัน รวมท้ังเหตุการณสำคัญในประเทศไทย

ที่สัมพันธกับเหตุการณในโลก เพื่อใหสามารถคิด วิเคราะห วิจารณ และเปรียบเทียบเหตุการณ

สำคัญของโลกท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงได  

World’s major events in political, economic, and social dimensions, 

cooperation and conflict in modern world society, and important events in Thailand 

related to world events; thinking about, analyzing, criticizing, and comparing these 

important world events occurring at different times and having impact on changes  

 

   

GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑการจำแนกภาษา

ตาง ๆ ในสังคมการแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาที่มีตอ

พลเมืองในสังคม   

Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria for language 

classifications in society, linguistic interference and integration, and the influence of 

multilingualism on people in society  
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GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 

3(3-0-6) 

 แนววิธีศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลกตะวันตก มุงศึกษาปญหาปรัชญาในสมยั

ตาง ๆ ไดแก สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และหลังสมัยใหม เพ่ือเรียนรูรากฐานและพัฒนาการ

ของกระบวนทัศนทางความคิดตามวิถีตะวันตก  

Approaches to the study of a thinking paradigm in the Western world focusing 

on the problems of philosophy existing in different periods: ancient, medieval, 

modern, and post-modern, with the aim to learn the foundation and development 

of the thinking paradigm in the Western way  

 

   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 

3(3-0-6) 

 แนววิธีศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลกตะวันออก มุงศึกษาแนวคิดกระแสหลกั

จากอินเดีย จีน เกาหลี และญี่ปุน เพ่ือเรียนรูรากฐานและพัฒนาการของกระบวนทัศนทางความคิด

ตามวิถีตะวันออก  

Approaches to the study of a thinking paradigm in the Eastern world focusing 

on the mainstream concepts from India, China, Korea, and Japan, with the aim to 

learn the foundation and development of the thinking paradigm in the Eastern way 

 

   

GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 

3(3-0-6) 

 กำเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตรของสังคมที่เกี่ยวของกับชา ใน

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ น และภูมิภาคอาเซียน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาใน

สังคมไทย เชนความเชื ่อ และคติตางๆ เกี ่ยวกับใบชาและการบริโภคชา การสรางสรรคธุรกิจ

ชา วัฒนธรรมรานน้ำชาในภาคใต ขากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมรวมสมัยยุคโลกาภิวัตน   

Origin and development of tea culture, social history relating to tea in 

different countries, particularly in China, Japan, and ASEAN region, study of tea 

culture in Thai society, such as beliefs, and principles of tea leaves, tea 

consumption, creation of tea business, tea house culture in the South, tea and 

rituals, tea as a contemporary culture in the globalization era  

 

   

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย 

(Chinese Shrine and Chinese God Worship of Chinese-Thai People in Thailand) 

3(3-0-6) 

 คติความเช่ือเก่ียวกับศาลเจาและการไหวเจา ศาลเจากับการตั้งชุมชนชาวจีน การดำรงอยู

และการเปลี่ยนแปลง ของศาลเจาจีนในสังคมไทย กรณีศึกษาศาลเจาและพิธีกรรมการไหวเทพเจา

จีนท่ีสำคัญของชาวไทยเช้ือสายจีน  
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The beliefs about Chinese shrines and Chinese God worship, Chinese shrines 

and Chinese community establishment, existence and change of Chinese shrines in 

Thai society, the case study relating to important Chinese shrines and rituals for 

worshipping Chinese Gods of Chinese-Thai people.  

   

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 

(Ethnic Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) 

 อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่สำคัญในสังคมไทย  การธำรงไวซึ่งชาติพันธุ ความแตกตาง

หลากหลายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุมชาติพันธุในสังคม  สังคมพหุลักษณ

กับความทาทายในประชาคมอาเซียน สำรวจพื ้นที ่ย านที ่อย ู อาศ ัยของกลุ มชาติพ ันธ ุ  ใน

กรุงเทพมหานครท่ีสำคัญ ๆ  

Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity, ethnic 

diversity, advantages and disadvantages of ethnicity in society, plural society and 

challenge in ASEAN community, survey of some significant ethnic locations 

in Bangkok  

 

   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางเพศ   แนวคิดและกระบวนทัศนใน

การศึกษาความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณทางเพศในมิติตาง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร 

มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอ่ืน ๆ ในบริบทสังคมไทย และการทำความเขาใจความหลากหลายทาง

เพศในสังคมไทย  

Meaning and importance of gender diversity and identity, concept and 

paradigm for the study of gender diversity in different dimensions; science, 

anthropology, psychology, etc. Understanding of gender diversity in Thai society  

 

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 

(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเก่ียวพันระหวางโบราณคดีและศิลปกรรมประวัติของ

ศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกลเคียง และการศึกษานอกสถานท่ี    

Meanings of archaeology, relations between archaeology and history of arts 

in Thailand and neighboring countries, fieldtrip    

 

   

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตร ความเปนมาของภาพถาย  ความสำคัญและคุณคาของภาพถายในสังคม 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับภาพถาย  ความหมายของภาพถายทีม่ีคุณคาทั้งทางจิตใจและทาง
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ประวัติศาสตร การสรางสรรคศิลปะการถายภาพ การผสมผสานทั้งทางดานแนวความคิด ทฤษฎี 

เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค  ความสามารถและทักษะที่นำไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน  สรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายเพ่ือจรรโลงใจตอสังคม 

Photography history, importance and value of photography in society, 

relationship between human and photography, meaning of photography with its 

sentimental and historical values, creation of photographic art by integrating 

concepts, theories, techniques, and creativity, photographic ability and skills applied 

to the creation of photographic art 

   

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมช่ัน 

(Animation History) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแต

ลำดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของ

เช้ือชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณดานวัฒนธรรม และความขัดแยงระหวางศิลปะกับอุตสาหกรรม 

History and development of animation, various aspects relating to animation 

such as time sequence, production process, medium, culture, genres, animation 

artists, attitudes and nationality influence, gender, technology, cultural identity, and 

conflict between art and industry 

 

   

GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 

3(3-0-6) 

 ความรูเกี่ยวกับศาสนาสำคัญของโลก ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาสำคัญ  ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสานทางศาสนา

ในปจจุบัน ศาสนาในทามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะหการนำศาสนามาใชแกปญหา 

ตาง ๆ ในสังคมไทย 

Knowledge relating to world religions including Christianity, Buddhism, Islam, 

and Hinduism; philosophy and religious practice of world’s major religions, current 

social phenomena in the era of mixed religions, religions amidst world crises, religion 

as a solution to social problems 

 

   

GE382 มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน  

(Manga, games, and J-anime) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาพัฒนาการของการตูน เกมสและอนิเมะในฐานะที่เปนวัฒนธรรมรวมสมัยของญี่ปุน

บทบาทของวัฒนธรรมดังกลาวตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงอิทธิพลตอสังคมไทย ศึกษาการตูน 

เกมส และอนิเมะท่ีนาสนใจบางเรื่อง  

The development of Japanese anime, manga, and games as a contemporary 

Japanese culture; the role of anime, manga, and video game culture on the 
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economy and society and its influence on Thai society; selection of interesting 

Japanese anime, manga, and games for study 

   

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน 

(Japanese films and series) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาและเรียนรูสังคมญี่ปุนผานภาพยนตร และซีรียญี่ปุน ฝกวิเคราะหและอภิปราย

เรื่องราวท่ีไดชมได  

Learning about Japanese society through films and series including analyzing 

and discussing the story 

 

   

GE384 ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 

(New Normal and Global Community) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาลักษณะของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในกระแสความปกติใหม ลักษณะสังคมและ

วัฒนธรรมไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลง วิเคราะหผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชากร โดยศึกษา

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถาบันสังคมตาง ๆ รวมถึงมิติ

ของคนแตละเจนเนอรเรช่ัน ทาที ทัศนคติ คานิยม แบบแผนหรือรูปแบบการใชชีวิตและผลกระทบ

จากโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

A study of lifestyles that are changed by the new normal; Thai socio-culture 

in the changing era; analyses of its effects on people’s lifestyles through changes in 

life patterns, social institutes, and dimensions of each generation of people’s 

behaviors, attitudes, values, or lifestyles affected by the changing world 

 

   

GE385 การจัดการธุรกิจขามวัฒนธรรม 

(Business Management Cross Cultures) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม ลักษณะ

ทางวัฒนธรรมขององคกรธุรกิจนานาชาติ วัฒนธรรมและการสื่อสารในบริบทของการบริหารธุรกิจ

ระหวางประเทศ การเจรจาตอรองทางธุรกิจภายใตความแตกตางทางวัฒนธรรม การจัดการความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในองคกร  

Basic concepts of cross-cultural communication, cultural differences, cultural 

attributes of international business organizations, culture and communication in the 

context of international business administration, business negotiations under 

cultural differences, managing cultural diversity in the organization.  

 

   

GE386 ความรูเบ้ืองตนเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

(Introduction to South East Asia Studies) 

3(3-0-6) 
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 ประวัติศาสตรความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภาพรวมดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ศิลปะ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึง

กำเนิดเปาหมายนโยบายและบทบาทของประชาคมอาเซียน  

History, geography, society, culture, tradition, belief, art, politics, economic, 

including origin of policy and role of ASEAN community 

 

   

GE387 เทพปกรณัมกรีกและโลกปจจุบัน 

(Greek Mythology and the Modern World) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาตำนาน เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจากรีก วีรบุรุษ และสัตวในตำนานกรีก และอิทธิพล

ของเทพปกรณัมกรีกท่ีมีผลตอโลกปจจุบัน  

Study of Greek mythology, Greek gods, goddesses, heroes, and mythical 

creatures as well as the influence of Greek mythology on the modern world 

 

   

GE388 ภูมิปญญาจีน 

(Chinese Wisdom) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาชาวจีนที่มีอิทธิพลตอสังคมจีน   การศึกษาสิ่งประดิษฐ

สำคัญและศาสตรความรูตางๆ ของจีนโบราณ  

A study of the ideas of Chinese philosophers influencing Chinese society; 

important artifacts and different types of ancient Chinese knowledge 

 

   

GE389 ความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมจีน   

(Understanding Chinese Culture) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนที่ถือปฏิบัติกันมาแตโบราณ  รวมถึงแนวคิดของชาวจีนที่มี

อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมจีน   

A study of Chinese art and culture that has existed since ancient times and 

Chinese philosophies that have influenced Chinese art and culture 

 

   

GE390 สังคมจีนรวมสมยั 

(Contemporary Chinese Society) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาความรูดานการเมือง  สภาพสังคม และเศรษฐกิจจีน  เทคโนโลยีจีน  รวมถึง

แนวคิดผูนำจีนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตั้งแตปค.ศ.1949  จนถึงปจจุบัน  

A study of political, social and economic knowledge of China, China’s 

technology, views of China’s leaders, and national development strategy from 1949 

to the present day 
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           1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Business Ethics and Social Responsibility) 

3(3-0-6) 

 จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดานจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบ

ของธุรกิจท่ีพึงมีตอสังคม สิ่งแวดลอม ลูกคา พนักงาน และผูลงทุน 

Ethics for doing business, case studies in business ethics, business 

responsibility to society, environment, customers, employees, and investors 

 

   

GE414 ระบบและสังคม 

(Systems and Society) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีระบบท่ีจะทำใหเขาใจพฤติกรรม

มนุษยและพลวัติของกลุม และประยุกตใชความรูในการวิเคราะหและพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

Examining social interaction through the lens of complex systems theory, 

which provides a framework for understanding human behavior and group 

dynamics. Applying their understanding of these systems to analyzing and 

improving social interactions. 

 

   

GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

3(3-0-6) 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยสังเขป แนวคิด 

ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตรพระราชาในดานตางๆ อาทิ ด านเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดลอม ฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  

เพ่ือการดำเนิน  ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯและการพัฒนาท่ียั่งยืน  

H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise biography. The concept, meaning, 

working principles and each aspect of the king’s philosophy such as economy, 

society, and environment. The sufficiency economy and its application at the family 

up to the community level for the sustainable development and living according to 

the philosophy 

 

   

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable Society) 

3(3-0-6) 

 หลักการ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานการณ เหตุการณ ปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทยและ

สังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบ

สุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง  ผูอ่ืน และสังคมท่ียั่งยืน  

Principles and basic concepts relating to major events and problems in 

Thailand and world society, family system, economic system, political and 
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administrative system, education system, health care system, analysis of factors and 

impacts as well as synthesis of problem solution and prevention or improvement 

plan to benefit oneself, others, and sustainable society 

   

GE454 กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน 

(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของ

กฎหมายที่สำคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมายและ

กระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใชกฎหมายการตีความ  การอุดชองวาง และกฎหมายที่สำคัญ

ในชีวิตประจำวัน บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ แรงงาน ครอบครัว มรดก และ

กฎหมายอาญา  

Definition of law, Source of law and Evolution of law. The legal system, the 

origin of law including the legislation process, the enforcement of law, interpretation, 

legal loopholes. Law relating to everyday life such as person, legal act, right over 

individual and right over property, labour law, family law, inheritance law and 

criminal law 

 

   

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 

3(3-0-6) 

 การปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีพฤติกรรมโดยรวมท่ีดีงามใฝดี ยึดมั่นใน

จริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูกจิตสำนึกใหมสีวนรวม

ในการตานทุจริตโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ดานการปองกันการ

ทุจริต  

Cultivate a responsibility for themselves and the society, display decent, 

righteous and moral oriented behaviors. Causes, patterns, situations, and 

characteristics of the corruptions. Cultivate the consciousness of the students to 

take part in the anti-corruption, through case studies to promote understanding, 

skills and attitude of anti-corruption  

 

   

 
 

GE463 การรูเทาทันการคอรัปช่ัน 

(Understanding Corruption) 

3(3-0-6) 

 แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปช่ัน ปญหา ผลกระทบของการคอรัปช่ัน

ที่มีตอสังคม โดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปชั่นที่มีผลตอการสราง

สังคมท่ียั่งยืน 

Motivation, meaning, techniques used for corruption cases. Problems and 

impacts that corruptions have to the society. Using real case studies. To create 

awareness for danger that corruptions have to the sustainability’s of the society. 
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GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

เพ่ือสังคมท่ีสรางสรรค 

Meaning of corporate social responsibilities, concepts, principles and 

processes used in creating creative corporate social responsibilities projects. 

 

   

GE465 การบริการชุมชน  

(Community Service) 

3(3-0-6) 

 การเรียนรูดวยการทำ การสำรวจและการมีสวนรวมในวิธีท่ีจะคืนใหกับชุมชนในขณะท่ีการ

พัฒนาตัวเองและความสัมพันธระหวางบุคคลกับการทำงานเปนทีม ผานการบริการแกผู อ่ืน

ประสบการณใหมที่จะไดรับจากการเขาใกลปญหาดวยวิธีการแกไขในขณะที่สรางความเชื่อมั่น

มิตรภาพและมิตรภาพท่ียั่งยืน   

Learning by doing. Explore and participate in ways to give back to the 

community while self development and interpersonal relationships with teamwork. 

Through service to others, a new experience to be gained from approaching a 

problem with a solution while building trust, comradery, and long-lasting friendships. 

 

   

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

(Social Problems in Thai Society) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาปญหาสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบของปญหาสังคม อาทิ ปญหาความยากจน 

ปญหาการวางงาน ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และพฤติกรรมของผูคนในสังคม รวมถึง

การวิเคราะหและนำเสนอแนวทางการแกไขปญหา  

A study of Thai social problems, causes and effects of social problems such 

as poverty, unemployment, crime, dysfunctional families and deviant behavior, 

including analyzing and proposing solution for problems solving 

 

   
 

GE468 ปรัชญาการเมืองกับทุกสิ่งอยาง 

(Political Philosophy and Everything) 

3(3-0-6) 

 แนววิธีศึกษาฐานคติและความเขาใจทางการเมืองผานวิธีการทางปรัชญา การวิเคราะห

และอภิปรายสถานการณทางการเมือง ชีวิต และปญหาตาง ๆ การเปดใจกวางเกี่ยวกับทัศนะทาง

การเมือง เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความเขาใจในการเปนสวนหน่ึงของสังคม  

Approaches to the study of assumption and political understanding through 

philosophical methods; analysis and discussion of political situations, lives, and 

problems; open-mindedness to political views for raising the awareness and 

understanding of being a part of society 

 

   



88 
 

           2) กลุมวิชาทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมวิชาภาษาของโลก (World Language) 

GE006 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร  

(Malay for Communication) 

3(3-0-6) 

 ท ักษะการใช ภาษามาเลย  ในช ีว ิตประจำว ันโดยเน นการฟ  งและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จำเปนตอการใชสื่อสาร รวมทั้งการจับใจความ สำคัญและการเขียนแสดงความ

คิดเห็นข้ันพ้ืนฐานในระดับยอหนา  

Malay language skills in everyday life focusing on listening and speaking, basic 

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

writing   

 

   

GE008 ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสาร    

(Myanmar for Communication) 

3(2-2-5) 

 ทักษะการใชภาษาเมียนนาในชีวิตประจำวันโดยเนนการฟงและการสนทนา  บทพูด

พื้นฐานที่จำเปนตอการใชสื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสำคัญและการเขยีนแสดงความคิดเหน็ข้ัน

พ้ืนฐานในระดับยอหนา 

Burmese language skills in everyday life focusing on listening and speaking, 

basic dialogues needed in communication, listening for main ideas, and basic 

paragraph writing 

 

   

GE014    ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   

(Korean for Communication) 

3(2-2-5)  

 เรียนรู พยัญชนะและสระในภาษาเกาหลี คำศัพท วลี และการสรางประโยคเบื้องตน 

สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในระดับเบ้ืองตนได   

Learning consonants and vowels of the Korean alphabet, vocabulary, and 

phrases; building basic sentences; communicating in Korean language at a basic level 

 

   

GE059 การอานภาษาไทยเบ้ืองตน 

(Basic Thai Reading) 

3(2-2-5) 

 หลักการอานท่ีถูกตอง  การกำหนดสายตา ความเร็วในการอาน การฝกอานขอความ

ประเภทตาง ๆ  ท้ังเรื่องท่ัวไปและเรื่องวิชาการ เพ่ือความรู ความเพลิดเพลิน และสรางทัศนคติท่ีดี

ตอการอาน 

Accurate principles of reading, eye movement, and speed reading. Practice 

of reading a variety of general texts and academic texts for enhancing knowledge, 

pleasure, and positive attitudes towards reading. 
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GE060 การเขียนภาษาไทยเบ้ืองตน 

(Basic Thai Writing) 

3(2-2-5) 

 เง่ือนไข สำหรับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ  

 หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตางๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดย

อิสระ โดยเนนความถูกตองในเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย 

Principles and practice of writing various types of texts for both free writing 

and controlled writing, emphasizing accuracy of language and meaning-making 

 

   

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Academic Thai Reading and Writing) 

3(2-2-5) 

 หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตาง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียน 

โดยอิสระ โดยเนนความถูกตองในเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย 

Principles and practice of writing various types of texts for both free writing 

and controlled writing, emphasizing accuracy of language and meaning-making. 

 

   

GE062 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 

3(2-2-5) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟง การพูด การอาน และการเขยีน 

การใชภาษาไทยเพ่ือถายทอดความคิดอยางเปนระบบและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Development of using standard Thai, principles of listening, speaking, 

reading and writing; using language to deliver thoughts systematically and 

communicate effectively. 

 

   

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 

3(2-2-5) 

 หลักการฟง การฝกฟงเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดที่จำเปนจากบทฟงประเภท

ตางๆ  หลักการพูด มารยาทการพูดและการฝกพูดหัวขอตางๆ 

Principles of listening: listening for main ideas and for supporting details from 

different types of listening. Principles of speaking: manner of speaking and speaking 

practice for different topics 

 

   

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation) 

3(2-2-5) 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกออกเสียงสระ พยัญชนะ คำ และประโยค

ภาษาอังกฤษ  

Accurate English Pronunciation: Practice of pronouncing vowel sounds, 

consonant sounds, words, and sentences in the English language 
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GE074 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ  

(English for the Professionals)  

3(2-2-5) 

 ศึกษากอน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 หรือเทียบโอนโดยใช

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทา และตามเกณฑท่ีกำหนด  

 

 พัฒนาทักษะที่จำเปนในการทำงานผานการใชทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสม โดยเนนท่ี

ทักษะการนำเสนอและทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอดแทรกความรูและความเขาใจ

ในความสำคัญของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  

Development of important soft skills to enhance employability through 

effective English language skills focusing on presentation skills and discussion skills 

with the integration of the knowledge and understanding of intercultural 

communication 

 

   

GE075 สำนวนภาษาอังกฤษท่ีมีประโยชน 

(English Idiom Advantage) 

3(2-2-5) 

 ความเขาใจจากการศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษในบริบทที่ใชจริงและการฝกใชสำนวนใน

หองเรียน 

  Understanding English idiom usage from real-world contexts and putting 

into practice in class 

 

   

GE076 ภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(English for e-commerce entrepreneur) 

3(2-2-5) 

 สำนวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการเขียนช่ือผลิตภัณฑ การบรรยายคุณสมบัตสิินคาและบรกิาร 

การเขียนบรรยายประกอบภาพ การตอบคำถามและสื่อสารกับลูกคา การตอบกลับการรีวิวและ 

ขอรองเรียนสินคาของลูกคา ตลอดจนการติดตอเพ่ือสอบถามและสั่งซื้อสินคาจากผูผลิต  

English words and expressions used in writing the eCommerce product title, 

descriptions, captions; responding to customers' inquiries, reviews and complaints; 

writing inquiries and placing orders from suppliers. 

 

   

GE077 การใชซอฟทแวรเพ่ือศึกษาคำในภาษาอังกฤษ 

(Application of Lexical Analysis Tools) 

3(2-2-5) 

 การฝกทักษะการวิเคราะหขอมลูทางภาษาเพ่ือเขาใจคำในบริบทท่ีเก่ียวของ 

Practice of analytical skills for studying English words and associated 

contexts in language datasets  

 

   

GE078 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและอาชีพ  

(English Pronunciation for the Media and Careers) 

3(2-2-5) 
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 เทคนิคและการฝกปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับสื่อรูปแบบตางๆ และการ

ประกอบอาชีพตางๆ  

Techniques and practices of English pronunciation for the media and 

careers 

 

   

GE079 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงานและมนุษยสัมพันธ  

(English for work and socializing) 

3(2-2-5) 

 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในการทำงานและการอยูรวมกับผูอื่น เชน การใหกำลังใจและ

คำปรึกษา การแสดงความชื่นชมยินดีและสนองตอบเชิงบวก ตลอดจนการกระตุนการทำงานเปน

ทีม การวิพากษอยางสรางสรรค และการแกไขความขัดแยงระหวางบุคคล  

English expressions used in both working and social situations. (encouraging, 

counseling, giving compliments, positive reinforcement and congratulations, as 

well as team building, constructive criticism and conflict resolution 

 

   

GE080 ภาษาอังกฤษเพ่ือความรับผดิชอบตอสังคม 

(English for Corporate Social Responsibility) 

3(2-2-5) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และทักษะการ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอ

สังคม  

Development of English language skills and discussion practice through corporate 

social responsibility activities 

 

   

 
GE081 ภาษาในสังคมดจิิทัล 

(Language in Digital Society)  

3(2-2-5)  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชภาษาบนสื่อดิจิทัล ในดานการฟง การพูด การอาน การ

เขียน การใชภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดและอาชีพการงานในสังคมดิจิทัล ไดแก  การเลาเรื่องขามสื่อ 

การพูดเพ่ือการนำเสนอ ศิลปะการเขียนในสื่อดิจิทัล เรื่องเลาในวัฒนธรรมรวมสมัย เปนตน 

Studying and developing skills of language used in digital media in aspects 

of listening, speaking, reading, and writing skills. The use of language for developing 

thought and working in a digital society, for example, transmedia storytelling, 

speaking for presentation, the arts of writing in digital media, stories in contemporary 

culture 

 

   

GE082 ภาษาไทยเพ่ืองานดานกฎหมาย  

 (Thai for Law Careers) 

3(2-2-5)  

 ทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื ่อพัฒนา

ความคิดและอาชีพท่ีเก่ียวของกับงานดานกฎหมาย ฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยโดยเนนการอานและ
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การเขียน หลักการจับใจความสำคัญ การวิเคราะห  การจดบันทึก สรุปความ การยอความ   

การเขียนเรียงความ และบทความ 

Standard Thai language skills in listening, speaking, reading, and writing to 

develop ideas and professions related to legal work, practicing the usage of Thai 

language by emphasizing in reading and writing, principle of reading for main ideas, 

analyzing, taking notes, summarizing, concluding, writing essays and articles 

   

GE083 การสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ 

(Communication and Professional Business Presentations) 

3(2-2-5)  

 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

สำหรับธุรกิจ การสืบคน การรวบรวม การจัดเรียงความคิดอยางเปนระบบเพื่อการนำเสนอทาง

ธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที ่สำคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การสื ่อสารทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (อีเมล)  ทักษะการนำเสนองาน การอธิบายใหเหตุผล การนำเสนอแนวคิดท่ีแตกตาง

อยางเหมาะสม และการตอบคำถามอยางมืออาชีพ 

Developing the skills of using standard Thai language in listening, speaking, 

reading, and writing for business, searching, collecting, systematic idea arranging for 

business presentations, important language characteristics in writing business 

reports, email communication, skills in presentation, explaining with reason, 

presenting different concepts appropriately and answering questions as 

professionals 

 

   
 

GE084 ภาษาไทยและวัฒนธรรม 

(Thai Language and Culture) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข:  สำหรับนักศึกษาตางชาติ 

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการ

เขียนความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการใชภาษา ความเชื่อ และคานยิม

ท่ัวไปในสังคมไทย  ตลอดจนการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  

Use of Thai for basic communication. Practice in listening, speaking, reading, 

and writing skills. Study of the relationship between Thai language and culture, belief 

and common values in Thai society, and appropriate use of Thai for various 

situations. 

 

 

GE085 ภาษาไทยหลายมิติ  

(Multidimensional Thai Language) 

3(0-6-3) 

 บูรณาการการใชภาษาไทย เพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวันและงานอาชีพใหเกิดประสิทธิผล   

Integrate Thai language with daily life and careers effectively 
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GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม  

(Korean and K-Beauty Business) 

3(3-0-6) 

 เร ียนรู คำศัพท วลี และประโยคภาษาเกาหลีที ่ใชในธุรกิจความงาม เชน แฟช่ัน  

การศัลยกรรม การแตงหนา เปนตน   

Korean words, phrases, and sentences used in beauty businesses such as 

fashion, cosmetic surgery, and makeup 

 

   

GE087 แพ็คกระเปาเท่ียวเกาหลีใต 

(Packing for South Korea) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูเกี่ยวความรูเบื้องตนในการเตรียมตัวทองเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใตดวยตนเอง 

ตั้งแตการวางแผนในแตละวัน การจองตั๋ว การจองที่พัก และสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ พรอมท้ัง

เรียนรูคำศัพท วลีและประโยคสนทนาภาษาเกาหลีที่จำเปนตองใชระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

ตลอดจนเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี 

คติชน และภูมิศาสตร เปนตน    

Basic knowledge of how to prepare to travel to South Korea by yourself: 

planning a day-by-day itinerary, booking a ticket, making a hotel reservation, and 

finding tourist attractions; useful Korean words, phrases, and dialogues for travel. 

Also, study tourist attractions in various dimensions, for example, dialect, history, 

culture, tradition, folklore, and geography.   

 

   

GE088 เค-ปอปกับเคซีรสี 

(K-Pop and K-Series) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูเกี่ยวกับคำศัพท วลี ประโยค บทสนทนา และสำนวนที่สื่อความนัยยะตางๆ ที่พบ

บอยในเพลงเกาหลีและซีรี่สเกาหลี พรอมทั้งเรียนรูลักษณะสังคม แนวคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ของชาวเกาหลี  

Study Korean words, phrases, sentences, conversations and idioms 

representing other meaning commonly used in Korean music and Korean series. 

Also, study the characteristics of society, concepts, ways of life, and culture of 

Korean.          
  

 

   

GE089 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 

(Japanese for Conversation and Communication) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาคำศัพท สำนวน ตลอดจนโครงสรางประโยคพื้นฐานตาง ๆ เพื่อนำไปใชสนทนา

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจำวันแบบงายได อาทิ แนะนำตนเอง กลาวทักทาย สอบถามราคาสินคา 

บอกเวลา เปนตน โดยเนนทักษะดานการฟง พูด เปนหลัก  
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Learning Japanese words, phrases, and basic sentence structure to use in 

everyday conversations such as introducing oneself, greeting, asking about price, and 

telling the time, emphasizing listening and speaking skills 

   

GE090 แพ็คกระเปาเท่ียวญี่ปุน 

(Packing for Japan) 

3(3-0-6) 

 เรียนรู เกี ่ยวความรู เบื ้องตนในการเตรียมตัวทองเที ่ยว ณ ประเทศญี่ปุ นดวยตนเอง  

ตั้งแตการวางแผนในแตละวัน การจองตั๋ว การจองที่พัก และสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ พรอมท้ัง

เร ียนรู คำศัพท วล ีและประโยคสนทนาภาษาญี ่ป ุ นที ่จำเป นตองใชระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยว ตลอดจนเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

ประเพณี คติชน และภูมิศาสตร เปนตน 

Basic knowledge of how to prepare to travel to Japan by yourself: planning 

a day-by-day itinerary, booking a ticket, making a hotel reservation, and finding 

tourist attractions; useful Japanese words, phrases, and dialogues for travel. Also, 

study tourist attractions in various dimensions, for example, dialect, history, culture, 

tradition, folklore, and geography.      

 

   

GE091 ภาษาอิตาเลียนเบ้ืองตน 

(Italian Language for Beginners) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาศัพท สำนวนที่ใชในชีวิตประจำวัน  ไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง การสนทนา 

การอานและการเขียนระดับเบ้ืองตน รวมถึงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจเก่ียวกับประเทศอิตาลี  

Study of the Italian language: vocabulary, everyday language, basic grammar, 

pronunciation, conversation, basic writing as well as fascinating cultures of the 

Italians 

 

   

GE092 การแปลเพลง 

(Translation of Song Lyrics) 

3(2-2-5) 

 แนวคิด กลวิธี และกระบวนการแปลเพ่ือการแปลเพลง การฝกแปลเพลงจากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  

Translation concepts, strategies and process for translation of song lyrics. 

Practices of translation of song lyrics from English to Thai and Thai to English 

 

   
 

GE093 ภาษาจีนสำหรับชีวิตประจำวัน 

(Chinese for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

 โครงสรางตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษรจีน  การฝกภาษาจีนเบื้องตนทั้งดานการฟง  

พูด  อานและเขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยคอยางงาย เรียนรูหลักการออกเสยีงและ

ระบบสัทอักษรจีนเบ้ืองตน  เรียนรูวงคำศัพทท่ีใชในชีวิตประจำวันไมต่ำกวา 250 คำศัพท   
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Structure of the Chinese characters; principles of writing Chinese characters; 

practice of basic Chinese skills: listening, speaking, reading and writing; building basic 

sentences for communication; Principles of basic Chinese pronunciation and 

phonetic system; minimum of 250 Chinese vocabulary words used in everyday life 

   

GE094 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีนเบ้ืองตน  

(Basic Chinese Listening and Speaking Practice) 

3(3-0-6) 

 การฝกทักษะการฟงการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโดยใชบทสนทนาขั้นพื ้นฐานใน

สถานการณตางๆ   

Practicing Chinese listening skills for communication using basic conversations 

in different situations 

 

 

             2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic Project Writing) 

3(3-0-6) 

 โครงสรางโครงการแบบตาง ๆ  เชน โครงการนำเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ และ

โครงการวิจัยโดยใชภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

Structures of various types of projects, such as projects proposing 

campaigns or activities, academic projects, and research projects with precise and 

appropriate expressions 

 

   

GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 

3(3-0-6) 

 หลักการและความสำคัญของการอานและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพทและสำนวนธุรกิจ

ในดานความหมายและการใชในบริบทตาง ๆ  วิเคราะหและตีความบทความทางธุรกิจในสื่อ

สิ่งพิมพรวมสมัยและสื่อใหม  พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และฝกปฏิบัติ 

Principles and importance of business reading and writing, study of business 

terminology and expressions relating to meaning and appropriate use in various 

contexts, analyzing and interpreting business articles in contemporary and new 

media forms, development of business writing skills in various types through writing 

practice 

 

   

GE055 ทักษะการพูดและการนำเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 

3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักการพูดและการนำเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใชสื่อเพ่ือ

ประกอบการพูดและนำเสนองาน  เทคนิคการใชวจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการ
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พูดและนำเสนองาน  ฝกพูดและนำเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  ครอบคลุมการบรรยาย

สรุปเพ่ือรายงาน  การเสนองานเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจ การแถลงขาว และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

Concepts, principles, and business presentation, speech planning and use of 

various forms of media in speaking and oral presentation, techniques in the use of 

verbal and nonverbal communication, media technology in speaking and oral 

presentation, various types of speaking and business presentation practice including 

briefings, presentations aimed at business competition, press conferences, etc. 

   

GE056 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) 

 ปรัชญา และแนวคิดเกี ่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  มิติทางวัฒนธรรม และความ

แตกตางระหวางกลุมวัฒนธรรมในสังคมโลก  องคประกอบที่เกี่ยวของกับคานิยมทางวัฒนธรรม 

ภาษา และอัตลักษณ  บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารขามวัฒนธรรมที่มีตอปจเจกบุคคล

และองคกร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพื่อลด

ความขัดแยงและสรางการยอมรับท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร 

Philosophy and concepts relating to culture, globalization, cultural 

dimensions, and differences among cultural groups in global society, factors relating 

to cultural values, languages, and identity, roles and importance of intercultural 

communication for individuals and organizations, cultural adjustment and blending, 

intercultural communication as a tool to minimize conflicts and build up acceptance 

at both individual and organizational levels 

 

   

GE058 การเลาเรื่องขามสื่อ 

(Transmedia Storytelling) 

3(3-0-6) 

 ความสำคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสทั้งหากับการเลาเรื่อง หลักการเลาเรื่อง

บนพื้นฐานของความเปนของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อกระตุนการตอบสนองเชิง

บวกและกระตือรือรนจากผูรับสารฝกการเลาเรื่องขามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ท้ังในสื่อดั้งเดิมและ

สื่อดิจิทัล เพื่อจุดมุงหมายในการใหความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรคในการแกไข

ปญหาเชิงธุรกิจและสังคม 

Significance and relationship of five sensory receptors to storytelling. 

Principles of storytelling techniques based on authenticity, trustworthiness, and 

compelling elements to trigger audiences’ positive and enthusiastic responses. 

Practice of storytelling across media, both in traditional and digital platforms, for 

entertaining and developing creativity in solving business and social problems. 

 

   

GE067 ทักษะการนำเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ 

(Presentation and Public Speaking Skills) 

3(3-0-6) 
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 การนำเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนำเสนอภายในเวลาที่กำหนด การพูดในท่ี

สาธารณะเพื่อโนมนาวนักลงทุน ทักษะการนำเสนอสวนบุคคล เรียนรูเกี่ยวกับภาษากาย การใช

สไลดเพ่ือการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการใชคำพูดใหเปนสิ่งท่ีมีคานาฟง 

Pitching technology concepts within the time limit, public speaking that 

attends the capital venture, personal presentation skills, body language, using slides 

effectively, and how to hack the spoken word into something worth listening to. 

 

   

GE068 การเขียนและการนำเสนอเชิงวิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานของการเขียนและการนำเสนอทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสาร 

สำหรับขอกำหนดของซอฟตแวรและ API เพ่ือการนำเสนอทางเทคนิค การศึกษาความตองการของ

ผูชม เครื่องมือการเขียนและการนำเสนอ การสรางสื่อภาพรวมและแผนภูมิ 

Fundamentals of writing and effective technical presentation, technical 

presentation and communication style for software and API requirements, study of 

audience needs, writing and presentation tools, creating media including diagram 

and charts. 

 

   

GE069 การเขียนการเลาเรื่องและการปฏบัิติอยางสรางสรรค  

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเรื ่องและการปฏิบัติอยางสรางสรรคสำหรับ

สตารทอัพ  เทคนิคการเขียนและการนำเสนอมุมมองของการสรางทีมเพื่อการพัฒนาการนำเสนอ

เรื่องราวอยางมีนวัตกรรมตอนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ 

The contemporary ideas and concepts of creative storytelling write-up and 

performance for startups. Techniques of writing a fiction and presentation. 

Viewpoints of establish team for developing innovative storytelling presentation to 

the potential investors. 

 

   

GE070 การตีความ การสื่อสารและการออกแบบ 

(Interpretation, Communication, and Design) 

3(3-0-6) 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิผลและเชิงจูงใจเพื่อสื่อความคิดของตัวเองถึงผูอื่นไดอยางนาสนใจ

และโนมนาวผูอื่นใหมีความเห็นตามได การตีความและสื่อสารจากบทความและการนำเสนอตาม

หลักการออกแบบการนำเสนอทางวาจาและอวัจนภาษา 

Effective and persuasive communication to convey the result of one’s 

thinking to others in a compelling manner, and to persuade them to adopt the same 

or similar views. Interpreting and creating communications from written essays to 

presentations based on the principles of verbal and nonverbal expressive design.     

 



98 
 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

3(3-0-6) 

 หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพ่ือทำความเขาใจปญหาตาง ๆ โดยคำนึงถึงผู

ท ี ่ม ีป ญหาเปนหลัก  การทดสอบและพัฒนาทางออกของปญหาแบบวนซ้ำอย างม ีระบบ  

เพื ่อสรางสรรคแนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของผูที ่มีปญหา คุณคาของ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สรางความแตกตาง เพื่อเปนชองทางเฉพาะในการสรางโอกาสทาง

ธุรกิจใหม โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรูจากประสบการณจริง 

Principles of design thinking to understand real-world problems with 

emphasis on problem elements, finding answers from different perspectives as well 

as iteratively prototyping and testing results to acquire innovative solutions to 

problems, incorporating values of design thinking for business differentiations and 

new business opportunities using theories and real-world practices 

 

   

GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 

(Global and Networked Innovation Management) 

3(3-0-6) 

 การเปนผู ประกอบการและนวัตกรรมที ่ม ีความหลายหลาย การใชประโยชนจาก

สภาพแวดลอมโลกที ่ผ ันแปรเพื ่อบรรลุว ัตถุประสงคขององคกร   แนวคิดดานความเปน

ผู ประกอบการและนวัตกรรมในแตละสถานการณและแตละประเภทธุรกิจ ซึ ่งรวมถึงองคกร

ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ครอบครัว และสังคม วิชาน้ีเนนการใชกรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

และนานาประเทศเพื่อสรางความเขาใจแกนักศึกษาดานแนวคิดการเปนผู ประกอบการและ

นวัตกรรม 

Entrepreneurial and Innovation Diversity focuses on the importance, diversity 

and means by which entrepreneurial and innovative behavior take advantage of 

increasingly rapid change to pursue enterprise objectives. The course examines 

concepts of entrepreneurship and innovation in their numerous settings, including 

private sector, public sector, family and social entrepreneurial settings. The course 

places a heavy emphasis upon contemporary global and Australian case studies to 

illustrate key themes 

 

 
GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 

(Innovation Creativity and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 การจัดตั ้งธุรกิจใหม ธุรกิจทั ่วไป และหลักการการทำธุรกิจที ่มุ งกิจกรรมธุรกิจที ่เปน

นวัตกรรม วิชานี้ออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ แนวคิดและเทคนิคในเรื่องความคิดสรางสรรค  นอกจากนั้น นักศึกษาจะไดศึกษา

ปจจัยแหงความสำเร็จสำหรับธุรกิจ และนำความรูดังกลาวไปปรับใชกับการสรางธุรกิจจริง 

Entrepreneurship can relate to new start-ups, general business and a business 

philosophy focusing on continually innovating business activity.  This course is 
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designed to introduce students to enterprise concepts and entrepreneurial 

behaviors.  It provides an introduction to creativity and ideation techniques. 

Students will learn key success factors for enterprises and how to apply these to 

successfully innovate, develop and grow a business. 

   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 

(Interpretation of Drama and Film) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการตีความละครและภาพยนตร วัฒนธรรมการสรางและ

เสพละครและภาพยนตรในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะหและตีความละครและภาพยนตร 

กรณีศึกษาการวิเคราะหละครและภาพยนตรและฝกปฏิบัติ  

Theories and concepts relating to interpretation of drama and film; drama 

and film production and perceiving cultures in Thai society; guidelines to analyze 

and interpret drama and film; case study on drama and film analysis and practice 

 

   

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสำคัญขององคความรูท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  พลังแหงการเรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู  สังคมและ

เครือขายการเรียนรู   พลวัตของกระบวนการเรียนรู  สังคมการเรียนรูในเครือขายโลกออนไลน  

แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  การสรางพลังอำนาจและ

ความตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเปนระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่พึง

ประสงคไดตอไป  

Meaning and importance of knowledge in human resource development, 

developing and sharing knowledge, power of knowledge, concepts of learning 

organization, learning society and network, learning dynamics, online learning 

society, learning resources, strategic development of learning society, systematic 

life-long learning 

 

   

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ 

(Applied Creative and Critical Thinking) 

3(3-0-6) 

 การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค 

การลดความเอนเอียงทางความคิด เพ่ือประยุกตใชกับปญหาจริงในดานตางๆ 

Practicing Logical reasoning, problem solving, critical and creative thinking, 

recognizing and mitigating cognitive biases, and applying them to concrete problems 

across domains. 
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GE901 สื่อรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร  

(Contemporary Media and Selected Literature) 

3(3-0-6) 

 ฝกวิเคราะหและตีความจากสื่อรวมสมัยและวรรณกรรมที่คัดสรรใหศึกษา โดยนำเสนอ 

ในรูปแบบตางๆ  อาทิ บทวิจารณ บทความแสดงความคิดเห็น เรื่องเลา บทละคร   

Analyse and interpret selected contemporary media and literature and 

present by means of criticism, opinion article, narrative, play, etc.  

 

   

GE902 การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน   

(Creating Online Literature) 

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนวรรณกรรมในดานรปูแบบใหสอดคลองกับสื่อออนไลน และฝกปฏบัิติ   

Principles of writing literature for online media and practice 

 

   

GE903 ความคิดสรางสรรคเพ่ือการนำเสนอ 

(Creativity for Presentations) 

3(2-2-5) 

 แนวคิดดานความคิดสรางสรรค การประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการนำเสนอรูปแบบ

ตางๆ  

Concepts of creativity and how to apply it in various kinds of presentations 

 

   

GE904 ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ   

(Debate Skills and Strategic Argumentation) 

3(2-2-5) 

 หลักการโตวาทีตามระบบรัฐสภาอังกฤษ การคิดเชิงวิพากย การอภิปรายดวยหลักการและ

การสนับสนุนความคิดดวยหลักเหตุผล การเห็นตางอยางมีวิจารณญาณ ศิลปะการสื่อสารดวย 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือนำไปประยุกตใชในการทำงานในสังคมโลก  

Principles of British Parliamentary debate; critical thinking; logic, justification 

and argumentation; respectful disagreement; application of the art of verbal and 

nonverbal communication to global workplace 

 

   

GE905 การเรยีนรูนอกหองเรียน 

(Out – of – School Literacies) 

3(2-2-5) 

 ความหมายและความสำคัญของการเรียนรูที่เกิดขึ้นนอกหองเรียน การพิจารณาความ

สนใจของตัวเอง และการสะทอนการเรียนรูท่ีเกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  

Concept and significance of out-of-school literacies, consideration of one's 

own interests, and reflection of learning from everyday activities 

 

   

GE906 ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 

(Puppetry and Creative Art for Development) 

3(2-2-5) 
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 สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ผานจินตนาการและกิจกรรมสรางสรรค ผูเรียนไดประยุกตใช

ทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหาตลอดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูครอบคลุม 

การศึกษาคนควา ตีความขอมูล การประพันธ การออกแบบและสรางสรรคตัวละครหุน การเขียน

บทและ การนำเสนอผลงานละครหุน ผูเรียนจะไดประยุกตทักษะดานเทคโนโลยีในการผลิตผลงาน

นำเสนอในสื่อออนไลนและ/หรือแสดงละครหุนสำหรับชุมชน   

A course promoting holistic development of various disciplines through 

imagination and creative activities. Critical thinking and problem-solving skills are 

applied in the whole learning process. Learning activities include researching & 

interpreting information, creating stories, designing & creating puppets, writing scripts, 

and presenting a puppet production. Skills in technology are incorporated 

throughout the course. The puppet productions will be presented through social 

media and/or a community puppet show. 

 

   

GE907 การเขียนคอนเทนทผานสื่อดจิิทัล 

(Content Writing for Digital Media) 

3(3-0-6) 

 หลักการเขียนคอนเทนท องคประกอบของการเขียนคอนเทนท กระบวนการคิดและการ

ถายทอดผานสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรคและมีศิลปะ   

Principles of content writing, elements of content writing, creative and artistic 

thinking process and communication via digital media 

 

   

GE908 การรีวิวสินคาและสถานท่ีทองเท่ียวในสื่อรวมสมัย 

(Product and Tourist Attraction Review in Contemporary Media) 

3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการนำเสนอเพ่ือรีวิวสนิคา ผลติภณัฑ สถานท่ี ในสื่อรวมสมัย   

Principles and techniques of product and place review in contemporary 

media  

 

 
GE909 การเขียนสคริปตในสื่อดิจิทลั 

(Script Writing in Digital Media) 

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนบทและรายการปกิณกะประเภทตางๆ และฝกปฏิบัต ิ  

Principles of writing scripts and variety programs and practice  

 

   

GE910 อาน (ให) เปน 

(Read Effectively) 

3(3-0-6) 

 เทียบเทา GE054 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิต (Reading for Life Development) 

ความหมาย ความสำคัญและคุณคาของการอาน อานจับใจความสำคัญ อานวิเคราะหและ

ตีความ  ฝกปฏิบัติ   
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Meanings, significance, and values of reading, reading for main idea, 

analytical and interpretative reading, practice 

 

             2.3) กลุมทักษะดานสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology Skills) 
 

GE057 นักขาวพลเมือง  

(Citizen Reporter) 

3(3-0-6) 

 หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานขาวโดยนักขาวพลเมือง เทคนิคการ

เก็บรวบรวมขอมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงขาวสารและผลิตเนื้อหาดวยอุปกรณการ

สื่อสารเคลื่อนท่ี 

Principles and ethics of citizen reporting, techniques for gathering data, 

images, light and sound, as well as news writing and content production using 

mobile devices 

 

   

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

3(3-0-6) 

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบ

ที่มีตอรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม 

รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื ่อร ับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล  

Advance in technology in the digital era, diverse forms of technology, 

impact of technology on people’s way of life in the digital era, business 

management, economy, and environment including moral, ethics, and human 

rights, as well as personal adjustment for changes in the digital era. 

 

 
GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Games) 

3(3-0-6) 

 เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแขงขัน ความรูท่ีจำเปนในการเลนเกมดิจิทัล  กรณีศึกษา

เกมดิจิทัล  

Decision making techniques, competition techniques, knowledge required in 

playing digital games, case study relating to digital games. 

 

   

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

3(2-2-5) 

 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน ประเภทของตัวแปร นิพจน การกำหนดคา โครงสรางพ้ืนฐาน

ของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟงกชัน 

Introduction to building blocks of programming, primitives, expressions, 

assignments, and functions 
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GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร  

(Basic of Computers) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรมภาษาซี  การแทนรหัสขอมูล  การโคด  

หนวยคำนวณคอมพิวเตอร  การจัดการและองคประกอบหนวยความทรงจำและการประเมินผล

การทำงาน  

Fundamental concepts of computer systems. The C programming language, 

data representation, machine-level code, computer arithmetic, code, memory 

organization and management, and performance evaluation. 

 

   

GE215 พ้ืนฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 

(Mathematical Foundations of Computing) 

3(3-0-6) 

 คณิตศาสตรพ้ืนฐานทางสำหรับคอมพิวเตอร  ความรูพ้ืนฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธ

ทวิภาคและอันดับ ประพจนในเชิงตรรกศาสตร เครื่องทัวริง และพื้นฐานการคำนวณ  การให

เหตุผลทางคณิตศาสตร  การพิสูจนอยางเครงครัด  

The mathematical foundations required for computer science, set theory, 

binary relations and orderings, propositional logic, Turing machines, and basics of 

computability, introduction to formal mathematical reasoning, showing formal 

rigorous proofs in simple cases. 

 

   

GE401 ทักษะการรูสารสนเทศในระบบดิจทัิล 

(Information Literacy Skills in Digital Society) 

3(3-0-6)  

 ความหมายและความสำคัญของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผู รู

สารสนเทศโดยเริ่มจากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  

การเขาถึงสารสนเทศตามความตองการ  การประเมินคาสารสนเทศ  การจัดการเน้ือหาและการใช

สารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกตองตามกฎหมาย   

Definition and importance of information literacy, the process of developing 

an information literate person through analyzing information needs, selecting 

information resources, accessing information, evaluating information, managing 

information, and using information ethically and legally 

 

   

GE403 ทักษะการรูเทาทันสื่อและสังคมดจิิทัล 

(Media and Digital Social Literacy Skills) 

3(3-0-6)  

 ความหมายของการรูเทาทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีตอผูบริโภค  หลักการและแนวคิด

สำคัญที่เกี่ยวของกับการรูเทาทันสื่อ จำแนกตามประเภทของสื่อ ไดแก ภาพขาว โฆษณา รายการ

วิทยุ รายการโทรทัศน ภาพยนตร และสื่ออินเทอรเน็ต  โดยเนนทำความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของ

สื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสรางสาร  และรูปแบบและ

ภาษาในสื่อ  ฝกวิเคราะหขาวสารในสื่อประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพ่ือการรูเทาทันสื่อ 
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Media literacy meaning, influence of media on consumers, principles and 

concepts relating to media literacy, classification of media, news photography, 

advertisements, radio programs, television programs, films, and Internet media, 

focusing on understanding media context including media industry, media 

technology, media psychology and forms and language in media, practice of news 

analysis from different types of media, media literacy law 

   

GE921 การคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน 

(Computation Thinking in Life) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงคำนวณ ไดแก  การแบงปญหาใหญเปนปญหายอย การ

พิจารณารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบอัลกอริทึม ที ่สามารถนำมาประยุตเพ่ือ

แกปญหาในชีวิตประจำวัน    

Computational thinking concept and steps which are decomposition, pattern 

recognition / data representation, generalization/abstraction, and algorithms for 

solving problems in daily life. 

 

   

GE922 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  

(Data and Information Manager by Application) 

3(2-2-5) 

 เง่ือนไข สำหรับนักศึกษาทุกคณะยกเวนคณะนิเทศศาสตร  

 ความหมายของการจัดการขอมูลสารสนเทศ  การจัดการเอกสาร การจัดหนาเอกสาร  

การจัดเคาโครงเอกสาร การสรางตารางและกราฟเพ่ือนำเสนอขอมูล และการบริหารจัดการขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เชน โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 

Definition of data and information management, document management, 

document layout, table management, graphic and text management, table and 

graph for data presentation and data management by Microsoft Office application 

 

   

GE923 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Technology for Economy and Social) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูนวัตกรรมทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยทางไซเบอร การสื่อสาร

ขอมูลและโทรคมนาคม  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการแขงขัน และยกระดับการทำงานทาง

เศรษฐกิจและสังคม    

Study digital innovation, Information technology, cybersecurity and 

telecommunication.  To develop competitiveness skills for economic and social. 

 

   

GE924 ความฉลาดทางดิจิทัลสำหรบัท่ีทำงานสมัยใหม  

(Digital Intelligence for Modern Workplace) 

3(2-2-5) 
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 ศึกษาโปรแกรมสำนักงานพื้นฐานดานการจัดการเอกสาร เทคนิคและฟงกชันที่จำเปนตอ

การประยุกตใชโปรแกรมพื้นฐานเพื่อจัดการเอกสารสำนักงานอยางไดประสิทธิผล และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำเอกสารในระบบการทำงานสมัยใหม  

A Study of basic office suite for document management, necessary 

techniques and functions to be applied to the basic program to increase the 

efficiency in document and system management in workplace 

 

   

GE925 จิตรกรรมพ้ืนฐานดจิิทัล  

(Fundamentals of Digital Painting)  

3(3-0-6) 

 การสรางสรรคงานจิตรกรรมข้ันพ้ืนฐานดวยการเรียนรูและเขาใจหลักทฤษฎีสี เสน รูปราง 

รูปทรงและองคประกอบศิลป ดวยการใชโปรแกรมในคอมพิวเตอรหรือแอปพลิเคชันบนไอแพด 

เชน การสรางเลเยอร การผสมสีหรือเลเยอร การสรางแสง และอ่ืนๆ เพ่ือผลิตผลงานสรางสรรคใน

รูปแบบจิตรกรรมดิจิทัล    

Creation for Fundamentals of Digital Painting with learning and understanding 

theories of color, line, form, and composition by using computer software or tablet 

applications such as create layers, blend colors, generate lights, and, etc. 

 

 

 2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills)  

GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง 

(Fundamentals of Self-Management) 

3(3-0-6) 

 การบริหารจัดการตนเอง รู จ ักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลัว ความสงสัย  

แรงบันดาลใจ แรงเฉื่อย ความตื่นเตน ความโกรธ ความกระวนกระวาย การตัดสิน การจัดการกับ

ความลมเหลว รูจักความถนัดของตนเอง และเปาหมายของตนเอง                     

Study of self-management, how to deal with life, thoughts, fear, doubt, 

inspiration, inertia, excitement, anger, agitation, judgment, dealing with failure, and 

understand own aptitude and goals. 

 

   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Phycology for self-management) 

3(3-0-6) 

 หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทำความเขาใจ ความแตกตางระหวาง

บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู การเรียนรู แรงจูงใจ ความฉลาดทาง

อารมณ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต และการปรับตัวเพ่ือการรูจักตนเอง เขาใจผูอ่ืนและ

ปรับตัวได มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  

Principles and application of psychological concepts to understand people’s 

differences and social behaviors relating to recognition, learning, motivation, 

emotional quotient, personality, growth mindset, and self-adjustment to understand 

oneself and others, moral and ethics in everyday life 
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GE407 จิตวิทยาการทำงานเปนทีม 

(Psychology for Teamwork) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชในการทำงานเปนทีม  ทั้งในบทบาทของ

ผูนำในการสรางทีมงาน  มนุษยสัมพันธในการทำงาน  ความรวมมือจัดการกับปญหา  การสื่อสาร

เพ่ือเขาใจผูอ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรคเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  

Psychological theories and concepts applied to teamwork as a leader or 

follower, human relations at work, cooperation in problem solving, effective 

communication, and conflict management 

 

   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนำ 

(Personality Development for Leaders) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนำ การเพ่ิมศักยภาพใน

การพัฒนาความเปนผูนำของตนท้ังดานสติปญญา บุคลิกภาพ อารมณ และพฤติกรรมสังคม 

Theory, practice, and skill to develop leadership personality, maximizing 

leadership potential regarding intelligence, personality, emotion, and social behavior 

 

   

GE941 หลักการเรียนรูของผูใหญเพ่ือการพัฒนาตนเอง   

(Principles of Adult Learning for Self-Development) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาหลักและทฤษฎีการเร ียนรู ของผู  ใหญตามแนวทางของ Malcolm Knowles  

เพื ่อนำมาปรับใชกับการจัดโปรแกรมการเรียนรู และการฝกอบรมสำหรับผู เรียนที่เปนผู ใหญ  

โดยเนนไปท่ีการพัฒนาตนเองทางดานการทำงานและอาชีพ  

Study of principles of adult learning based on andragogical theory of Malcolm  

Knowles in order to adapt to adult learning and training program development 

focusing on work and career improvement 

 

   

GE942 การเตรียมตัวเพ่ือการทำงาน  

(Career Preparation) 

3(2-2-5) 

 กระบวนการและข้ันตอนการสมัครงาน การเตรียมประวัติยอ การกรอกใบสมัคร การเขียน

จดหมายสมัครงาน เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทำงาน  

Job application process; resumes, application forms, cover letters, job 

interview techniques and personality development 

 

 

 

 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 
  

GE125 การออกแบบชีวิต 

(Design your life) 

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ ระเบียบวิธีและเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจครั้ง

สำคัญในชีวิต การแกไขทัศนคติที่มีความผิดปกติ และการสรางสรรคชีวิตที่มีความหมายยิ่งข้ึน 
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วิธีการประเมินเรื่องราวของชีวิต ชีวิตที่เปรียบเสมือนการเดินทาง และสมดุลของการทำงานและ

ชีวิต 

Principles and concepts of deign thinking. Methodology and tools of making 

important life decisions, fixing dysfunctional attitudes, and creating a more 

meaningful life. Approach on life story assessment, life as a journey, and work and 

life balance. 

   

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสยีง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

3(3-0-6) 

 คำบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงตอความรูสึกของมนุษยและการสรางสรรค

ศิลปะของทุกดานของมนุษย เชน สถาปตยกรรม วรรณศิลป จิตรกรรม มัณฑนศิลป การนำความรู

เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใชประโยชนทางธุรกิจ ท้ังแฟช่ัน การออกแบบผลิตภัณฑ การโฆษณา การ

ปรุงและออกแบบอาหาร 

Words signifying shape, taste, smell, color, and sound in language, perception 

of shape, taste, smell, color, and sound in various dimensions: nature, religion, 

society, and culture, influence of shape, taste, smell, color, and sound on human 

feelings and creation of art works in every form, such as architecture, literature, 

painting, and decorative arts, applying the knowledge of shape, taste, smell, color, 

and sound to product design, advertising, cooking, and food design. 

 

   

GE304 เรื่องเลาในโลกสมัยใหม 

(Narratives in the Modern World) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและบทบาทหนาที่ของเรื่องเลา รูปแบบและวิธีการเลาเรื่องในสื่อตาง ๆ ฝก

ปฏิบัติการเลาเรื่องเพ่ือจุดประสงคตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Meanings and roles of narratives, styles and approaches of narratives in 

different media, learn how to narrate stories for different purposes effectively 

 

   

GE311 แดนซ 

(Dance) 

3(2-2-5) 

 รูปแบบและประเภทของการเตน เชน Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, 

B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝกการเตนประเภทตาง ๆ   

Dance genres and movement forms such as Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop, 

K-Pop, B Boy, Jazz Move, and Junior Ballet; practice of various dance movements  

 

   

GE312 การขับรอง 

(Singing) 

3(2-2-5) 
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 วิธีการใชเสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเสียง การฟงและการจับจังหวะ ดนตรี 

ฝกปฏิบัติการขับรองในงานสังคมและการแสดงโอกาสตาง ๆ ตลอดจนฝกทาทางการแสดงออกให

เหมาะสมกับรูปแบบของงาน  

Voice projection, music genres, voice control, and listening for beats and 

rhythms; singing practice for social events and stage performing on various 

occasions; practice of movements appropriate for each type of events 

 

   

GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

3(3-0-6) 

 การฟงดนตรีเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซึ้งในคุณคาของการฟงดนตรี  รวมถึง

พัฒนาการของการฟงดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 

Music listening for understanding and appreciation of its values, 

development of music and its genres, as well as characteristics of songs and 

musical instruments 

 

 
 

  

GE314 การจัดดอกไม 

(Flower Decoration) 

3(2-2-5) 

 ศาสตรและศิลปแหงการจัดแตง และถายทอดความหมายของดอกไม  เพ่ือขัดเกลาจิตใจให

เขาถึงประสบการณสุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขาใจถึงการใชดอกไมเปนภาพตัวแทนแหงการ

สื่อสารอารมณความรูสึกไดอยางละเอียดลออ 

Science and art of flower decoration, meaning of flowers leading to 

understanding of aesthetic experience, understanding of how to use flowers as a 

means to communicate and convey people’s emotions and feelings 

 

   

GE315 พัสตราภรณ 

(Costume and Garment) 

3(3-0-6) 

 ประวัติของเครื ่องแตงกาย เครื ่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแตงรางกายให

เหมาะแกระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของราชสำนักและชาวบาน  

วิเคราะหกรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณไทย 

History of costumes and accessories; fashion styling appropriate for social 

status, time, and purpose in the contexts of royal court and commoner cultures; 

analysis of case study relating to costume and garment design; revitalization of Thai 

costumes and garments 

 

   

GE316 การแตงหนา 

(Make-Up) 

3(2-2-5) 
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 ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงหนาเบื้องตน และเทคนิคการแตงหนาเพื่อเสริม

บุคลิกภาพ  

Basic makeup theories and practice; makeup techniques for personality 

development 

 

   

GE379 หมากลอม 

(Go) 

3(2-2-5) 

 การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสำหรับเลนในชวงเปดเกม กลางเกม และปดเกม 

ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมาก และทิศทางหมากเปนตาย การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเลน

หมากตอ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม   

Development of Go concepts and tactics used at the opening, in the 

middle, and at the ending stages, meaning of territory, types, and direction of 

captured and alive stones, ending the game, proceeding the game, formular and 

tricks, history and culture.   

 

 .  

GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 

3(2-2-5) 

 ประวัติและความเปนมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและ

ตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเลนหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกลการเลนของหมาก

รุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝกปฏิบัติการเลนหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพ่ือให

ผูเรียนสามารถเลนและเขาใจกลตาง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได  

History of Thai and International Chess, study of Thai and International 

Chess pawns, skills and tactics, scoring and strategy, practice of Thai and 

International Chess games 

 

   

GE409 แฟช่ัน 

(Fashion) 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก  การสรางสรรค

แนวคิด  รูปแบบของแฟช่ันออกเปนงานแสดงแฟช่ัน  ประโยชนของแฟช่ันตอสังคม 

Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, 

classification of fashion, fashion show, fashion and society 

 

   

GE410 การทำอาหาร 

(Cooking) 

3(2-2-5) 

 ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุง

อาหารและทำขนมอยางงาย 
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Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, cooking practice 

of both savory and dessert dishes 

   

GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของความสุขที่แทจริง และการทำความเขาใจผานกลไกทางชีววิทยาและ

กระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกขและพฤติกรรมที่ไมดีตนเอง ที่เปนผลจากการแสวงหา

ความสุขผิดทาง  การสรางความสุขและพฤติกรรมที่ดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก 

ความฉลาดทางอารมณ กระบวนการปรับสมองใหคิดดี ทำดี ผานการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติ

กิจกรรม และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน เพื่อใหพบกับความสุขท่ี

แทจริงภายในตนเอง และเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติตอไป 

The meaning of true happiness. Understanding true happiness through 

biological mechanism and psychological process. Cause of suffering and self-

destructive behaviors. Creating happiness and good behaviors from having self-

esteem, positive thinking and Emotional Intelligence (EQ). Brain exercise to activate 

the awareness to think good and do good. Application of Sufficiency Economy 

Philosophy in everyday life to find true happiness from within and be a good citizen. 

 

   
 

 GE961 วาดวยความสัมพันธกับเรื่องเพศ 

(On Relationships and Sexuality) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเรื่องเพศ อารมณความรูสึก สุขอนามัย และความสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ของผูคน 

คูชีวิต ครอบครัว วิเคราะหและอภิปรายในขอบเขตมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

A study of sexuality, emotions, health, and various relationships of people, 

spouse, and families. Analysis and discussion in the scope of humanities and social 

sciences 

 

   

GE962 อภิปรัชญาของรักสามเสา  

(Metaphysics of Love Triangle)  

3 (3-0-6)  

 แนววิธีศึกษาเมตาฟสิกสของความสัมพันธแบบรักสามเสา การวิเคราะหความเปนจริงและ

อภิปรายขอถกเถียงดานศีลธรรมในข้ันอภิปรัชญา  

Approaches to the study of metaphysics on a polyamorous relationship 

between three people; analysis of reality and discussion of ethical issues in the 

metaphysical stage 

 

   

GE963 แอ็คติ้ง 

(Acting) 

3(2-2-5) 
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 การแสดงตอหนาผูชม การแสดงผานสื่อออนไลน การแสดงอารมณความรูสึก และการ

เคลื่อนไหวรางกาย  

Live performance; online presence; emotional expression; body movement 

 

   

GE964 การเยียวยาจิตใจเพ่ือสรางสมดลุในชีวิต 

(Mind Healing for Work-Life Balance) 

3(3-0-6) 

 การสรางสมดุลในการทำงานและชีวิตสวนตัว การตั้งเปาหมายในชีวิตที่สอดคลองและ

เหมาะสมกับตนเอง แนวทางการลดความเครียดและการผอนคลายในชีวิตประจำวัน การเยียวยา

จิตใจเมื่อประสบปญหาและความผิดหวัง ดวยแนวทางและวิธีการท่ีหลากหลาย  

Balancing of work life and personal life; setting the appropriate goals of life to 

oneself; guidelines for stress reduction and relaxation in daily life; healing the mind 

by various techniques after encountering problems and disappointments 

 

 
GE965 การเสริมสรางกำลังใจเพ่ือพิชิตปญหา 

(Encouragement to Overcoming Problems) 

3(3-0-6) 

 การสำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงและวิเคราะหปญหา วิธีคนหาและพัฒนาทักษะเพ่ือ

เสริมสรางพลังใจ การคนหาทรัพยากรสนับสนุนในการแกปญหา การจัดการอารมณและ

ความเครียดเมื ่อมีอุปสรรค ทักษะการปรับความคิดเพื่อฝาฟนอุปสรรค การหาทางออกและ

ทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมในการแกปญหา การนำตนเองกลับสูสภาวะสมดุลหลังการเผชิญปญหา  

A survey for cause analysis and problem solving; method of searching and 

developing skills for encouraging the mind; to investigate the resources supporting 

for problems solving; managing emotions and stress when encounter obstacles; to 

find suitable solutions and new choices and bringing oneself to balance situation 

after coping with problems 
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