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คณะ/สาขาวชิา  คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
      รหสัหลกัสูตร : 25230561100042 

 ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย      : หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
                       สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ    

 ภาษาองักฤษ   : Bachelor of Arts Program in English for Professional and International Communication                                 
                        
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
    ช่ือเตม็  (ไทย)  : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ)  
    ช่ือยอ่ (ไทย)    : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ) 
    ช่ือเตม็ (องักฤษ): Bachelor of Arts (English for Professional and International Communication)  
    ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.A. (English for Professional and International Communication)  
 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ         
และประสบการณ์ในการใชภ้าษาองักฤษ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นั้นใน
การส่ือสารและประกอบอาชีพระดบันานาชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 129 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

 

2 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
    หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี   
 5.2 ประเภทของหลกัสูตร 
    หลกัสูตรทางวชิาการ 
 5.3 ภาษาทีใ่ช้ 

    จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทยเป็น 
       อยา่งดี     
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 

    หลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

    ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
  

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

-  ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ  
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
-  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 

    และการส่ือสารนานาชาติใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 
    เม่ือวนัท่ี  27  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
- สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดพ้ิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ 
    ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 12  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
- สภามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยไดอ้นุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

  -  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  สามารถท างานในองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร   
  8.1 พนกังานประชาสัมพนัธ์  
  8.2 ผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการใชภ้าษาเพื่อสืบคน้ขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษเพื่อสนบัสนุนงานในแขนง  
         อ่ืน ๆ เช่น เจา้หนา้ท่ีงานวจิยั เจา้หนา้ท่ีประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 
  8.3 พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ในโรงแรม หรือในบริษทั 

  8.4 นกัแปล 
  8.5 มคัคุเทศก ์
  8.6 เลขานุการ 
  8.7 ผูป้ระกาศข่าวหรือพิธีกร 
  8.8 ครู / อาจารย ์/ นกัวชิาการ 
  8.9 เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
  8.10 เจา้หนา้ท่ีของหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
  8.11 ผูป้ระกอบการ  
  8.12 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าความรู้ทางภาษาองักฤษไปประยกุต์  
 

9. ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ นามสกุล และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  
 

ล าดบั 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ - สกลุ 

คุณวฒิุการศึกษา 
 

สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 

นางสาวณุวร์ี 
ชมพชูาติ 

Ph.D. (Reading Education) 
 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 
อ.บ. (ภาษาองักฤษ)                                           

State University of New York at 
Buffalo, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 
 

2541 
2538 

2 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสุชาดา  
เจริญนิตย ์

อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 

ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2531 
2525 

3 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสาวนฤมล  

จนัทรศุภวงศ ์ 
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2529 
2525 
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ล าดบั 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ช่ือ - สกลุ 

คุณวฒิุการศึกษา 
 

สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 

4 อาจารย ์ นางสาวยวุรี  
ทองววิฒัน ์

Ph.D. (Educational and 
Applied Linguistics) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ)  
วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 

Newcastle University, UK   
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2562 
 

2551  
 

2546 
 

5 อาจารย ์ นางสาวจิตติมา  
เสง่ียมจิตร์ 

Ph.D. (Applied Linguistics 
and English Language 
Teaching) 
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

 

University of Southampton, 
UK 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2560 

 
2550 

 

2548 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การ 
พฒันาประเทศไวท้ั้งหมด 10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี (1) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์(2) การ 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม (3) การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนั 
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (4) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (5) การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และย ัง่ยนื (6) การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม (9) การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
(10)  ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา อีกทั้งกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551- 
2565) ระบุเป้าหมายไวป้ระการหน่ึงวา่จะพฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม   
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกยคุโลกาภิวตัน์   

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในสังคมโลกปัจจุบนั และจากอิทธิพลของ
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ส่งผลใหภ้าษาองักฤษทวบีทบาทและความส าคญัมาก
ยิง่ข้ึน เพราะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร การศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้            
ท่ีหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพในระดบัท่ีกวา้งข้ึน ท าใหจ้  านวนผูใ้ชภ้าษาองักฤษเพื่อการติดต่อ  
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ส่ือสารและคา้ขายระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนอยูต่ลอด  ดงันั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ   
ประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบแผน 
อุดมศึกษาดงักล่าว แผนยทุธศาสตร์น้ีจึงมีเป้าหมาย คือ สร้างสังคมฐานเศรษฐกิจท่ีอาศยัภาษาองักฤษ 
เป็นเคร่ืองมือของการส่ือสาร มีบทบาทเป็นกลไกหน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักบั 
ต่างประเทศ รองรับกบัการท่ีหน่วยงานอุดมศึกษาของไทยก าลงัด าเนินนโยบายเชิงรุก เตรียมพร้อม 
ส าหรับ “สังคมนานาชาติ”  
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

    การปรับปรุงหลกัสูตรวชิาภาษาองักฤษส าหรับปีการศึกษา 2563  ควรสอดคลอ้งกบัการ 
เปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัท่ีเป็นผลมาจากการติดต่อส่ือสารอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวาง ประเทศไทยตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถทางภาษาและวฒันธรรม  
มาเป็นส่ือกลางท่ีท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งการพฒันาตามกระแสโลกาภิวตัน์ส่วนหน่ึงท าใหมี้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนพ านกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ านวนมาก บุคลากรท่ีมีความรู้ทางภาษาและ
วฒันธรรมท่ีดีจะสามารถส่ือสาร   สร้างความเขา้ใจในความเหมือนและ/หรือความแตกต่างทางวฒันธรรม 
ไดเ้ป็นอยา่งดี และมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอี้กทางหน่ึง บุคลิกลกัษณะท่ีมี 
ความเป็นมิตรของคนไทยซ่ึงเป็นท่ียอมรับของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวหรืออยูอ่าศยั เม่ือ 
ประกอบกบัการมีความรู้ทางภาษาองักฤษท่ีดีจะท าใหป้ระเทศมีบุคลากรดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
และบริการท่ียงัคงสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยในอนัดบัตน้ ๆ และสามารถเผยแพร่ลกัษณะทางสังคม 
และวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีประทบัใจใหก้บันานาประเทศให้รู้จกัประเทศไทยไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากน้ีบุคลากรท่ี 
มีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติยงัสามารถเป็นบุคลากรท่ีท างาน 
อยูต่่างประเทศไดโ้ดยปราศจากก าแพงดา้นภาษาและวฒันธรรม โดยเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรในองคก์ร
ภายในประเทศท่ีมีสาขาอยูต่่างประเทศ หรือองคก์รต่างประเทศไดเ้ช่นกนั อนัเป็นโอกาสในการเรียนรู้และ
พฒันาการมีประสบการณ์ต่างสังคมและวฒันธรรม ท่ีเสริมสร้างการเปิดโลกทศัน์ตลอดจนสร้างบุคลากร
คุณภาพท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจดา้นสังคมและวฒันธรรมไทยใหก้บัชาวต่างชาติไดอี้กทางหน่ึง 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
  ดว้ยความตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีในการพฒันาคนไทยในอนาคตใหมี้ศกัยภาพในการร่วมกนั 

พฒันาประเทศ โดยการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของตนเองและทิศทางของ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหเ้กิดความพร้อมทั้งกาย ใจ รวมทั้งสติปัญญา ท าใหส้ามารถปรับตวั 
รองรับบริบทการพฒันาในอนาคต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นภายใตบ้ริบทสังคมพหุวฒันธรรม มีจิตส านึก 
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ในวฒันธรรมท่ีดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผดิชอบ อนัเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของชุมชนและ 
สังคม จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเชิงรุกในการผลิตบุคลากรท่ีมีศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษเพื่อ 
อาชีพและการส่ือสารนานาชาติ โดยท่ีบุคลากรนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมี 

ศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานท่ีจะไปปฏิบติัในสาขาอาชีพต่าง ๆ หรือต่อยอดองค ์
ความรู้ส าหรับการศึกาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในปัจจุบนั ส่งผลใหจ้  าเป็นตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรสาขา 
วชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ และหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษและการแปลร่วมกนัในเชิงรุก 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตช่ื้อใหม่คือ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ เพื่อ
เตรียมพร้อมบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรองรับการแข่งขนั 

ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
ของมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถโดดเด่นดา้นภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อรองรับ 

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นนกัคิด นกัปฏิบติั และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รวมทั้งเป็นผูมี้
จริยธรรม รักและภูมิใจในวฒันธรรมไทย  

   

13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควชิาอ่ืน 

 13.1 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

  รายวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งไปเรียนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนประกอบดว้ย รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป  

วชิาโท และวชิาเลือกเสรี 
  

 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  นกัศึกษาสาขาอ่ืนภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ หรือนกัศึกษาต่างคณะสามารถ 
เลือกเรียนรายวชิาจากหลกัสูตรน้ีได ้โดยเปิดสอนเป็นรายวชิาโทใหน้กัศึกษาไดเ้ลือกเรียน  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 การสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ สามารถออกไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและวเิคราะห์อยา่งมีระบบ มีจริยธรรมในวชิาชีพ  
มีจิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม และมีความเป็นสากล 
 

 1.2 ความส าคัญ 

  ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางท่ีใชใ้นการส่ือสารทัว่โลก เปรียบเสมือนอาวธุท่ีใชพ้ฒันาตนเอง 
ปกป้องตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้น ดงันั้นหากสถาบนัการเรียนรู้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพดา้นการ 
ใชภ้าษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสถานการณ์และวฒันธรรมนานาชาติ จะช่วยพฒันาตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติโดยรวมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ และสามารถน า 
ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

2) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะในส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการเขา้ใจมนุษย ์สังคม และวฒันธรรม มีสุนทรียภาพ
ทางภาษา มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถคิดไดอ้ยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหา
เชิงวเิคราะห์ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรคง์านหรือประกอบอาชีพ และด ารงตนใน
สังคมไดเ้ป็นอยา่งดี    
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2. แผนพฒันาปรับปรุง     

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต ่า
กวา่ท่ี สกอ. ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยเนน้ให้
หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานเป็นหลกั 

ตัวบ่งช้ี 
หลกัสูตรปรับปรุงแลว้เสร็จ 
หลกัฐาน 
1. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

ติดตามตามความตอ้งการของ
หน่วยงาน องคก์ร และสถาน
ประกอบการ ดว้ยการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญภาคธุรกิจมามีส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตร 
 

ตัวบ่งช้ี 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ระดบัมาก (3.51) 
หลกัฐาน 
รายงานผลการประเมิน ความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

3. พฒันาคุณภาพนกัศึกษาให้
มีความรู้และประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

สร้างกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาได้

มีประสบการณ์ในการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและ

การแปล 

 

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนกิจกรรมและจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่
นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 
หลักฐาน 
หลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

4. พฒันาคุณภาพของ
คณาจารยใ์หมี้ความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 

ส่งเสริมใหค้ณาจารย ์เขา้รับการ
อบรมทางวชิาการในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง                                           

ตัวบ่งช้ี 
จ านวนคณาจารยเ์ขา้รับการอบรม
ปีละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ100 
หลกัฐาน 
 หลกัฐานการเขา้รับอบรมทาง
วชิาการ    
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติ จ านวน 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ภาคละ 8 สัปดาห์  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าหลกัสูตร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

  ไม่มี   
  

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  ภาคต้น  เดือนสิงหาคม   - เดือนธนัวาคม 

  ภาคปลาย  เดือนมกราคม  - เดือนพฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน  - เดือนกรกฎาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษา 

ระบบหน่วยกิตชั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 ขอ้ 5 และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1) เป็นผูส้าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั (ม. 6) หรือระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

2) เป็นผูส้าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

3) เป็นผูส้าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัอ่ืน หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืน 
ในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีใน 
สาขาวชิาอ่ืน 
 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) นกัศึกษาบางคนมีพื้นฐานความรู้และความสามารถทางภาษาองักฤษนอ้ย 
2) นกัศึกษาบางคนมีพื้นฐานในการคิดวเิคราะห์นอ้ย 
3) นกัศึกษามีพื้นฐานภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั  
4) นกัศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าตอ้งพยายามพฒันาพื้นฐานความรู้ให้ 
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สูงข้ึน  
5) การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษากบัระดบัมธัยมศึกษามีความแตกต่างกนั ดงันั้น  

นกัศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเร่ืองการปรับตวั 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   1) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
   2) ก าหนดรายวชิาเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษและทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
   3) จดัโครงการนกัศึกษารุ่นพี่พบปะกบันกัศึกษารุ่นนอ้ง รวมทั้งในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหา 
ดา้นการเรียน หรือการปรับตวั คณะฯ แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหส้ามารถปรึกษาหรือ 

ขอค าแนะน าจากอาจารยใ์นทุก ๆ เร่ืองได ้ 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศึกษา จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีท่ี 1 300 300 300 300 300 

ชั้นปีท่ี 2  285 285 285 285 

ชั้นปีท่ี 3   270 270 270 

ชั้นปีท่ี 4    256 256 

รวม 300 585 855 1,111 1,111 

คาดวา่จะจบการศึกษา    256 256 

หมายเหตุ: อตัราการตกออกร้อยละ 5 
 

       2.6 งบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 

             2.6.1 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณทีต้่องการแต่ละปี 

2563 2564 2565 2566 2567 

เงินเดือน 500,000 525,000 550,000 575,000 600,000 

ค่าตอบแทน 113,500 129,100 135,500 147,500 153,500 

ค่าใชส้อย  9,000 9,000 10,800 10,800 10,800 

ค่าวสัดุ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

รวมงบด าเนินการ 623,500 664,600 698,300 735,800 767,300 
 

              2.6.2 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 

                        73,600 บาท/คน/ปี  
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 2.7 ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบการเรียนในชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545  
     

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต ใหเ้ป็นไปตามตามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ย 
การเทียบโอนหน่วยกิตในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 5 
      2) ระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการเทียบโอนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์   
จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ ตามหลกัสูตรระดบั 

ปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   

   นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่นอ้ยกวา่ 129 หน่วยกิต โดยศึกษา 
รายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 

   1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 

    กลุ่มวชิาบงัคบัและบงัคบัเลือก    12 
    กลุ่มวชิาบงัคบัและวชิาเลือกโดยคณะ    18 
   2) หมวดวชิาเฉพาะ       93 หน่วยกติ 

    2.1) กลุ่มวชิาพื้นฐาน/วชิาแกน                             21  

    2.2) กลุ่มวชิาเอก                              57 
                                                 แบ่งเป็น 2 แผนคือ  

แผน ก หลกัสูตรปกติ  
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั     30  
กลุ่มวชิาเอกเลือก     27  
แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา    

      กลุ่มวชิาเอกบงัคบั     30  
      กลุ่มวชิาเอกเลือก     21  
      กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา (บงัคบั)     6 
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    2.3) กลุ่มวชิาโท      15 
   3) หมวดวชิาเลือกเสรี                6     หน่วยกติ 
   

  3.1.3 รายวชิา     

  3.1.3.1 รหัสวชิา 
 3.1.3.1 รหัสวชิา 
 รายวชิาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑก์ารใชร้หสัวชิา  โดยแทนดว้ยอกัษร  2  ตวั  และตวัเลข   
3 หลกัน าหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 
  ตวัอกัษรสองตวั คือ GE  หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  ตวัเลขหลกัร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
   เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
   เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
   เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
   เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสังคมย ัง่ยนื 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
     หมวดวชิาเฉพาะประกอบดว้ยรายวชิาในกลุ่มวชิาแกน กลุ่มวชิาเอก และกลุ่มวชิาโท          
มีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

          ก.  กลุ่มวชิาแกน 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
                                  H   หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  หมวดวชิา 

              O* หมายถึง หมวดวชิาแกน 
                                *รหสัวชิามาจากน าอกัษรล าดบัท่ี 2 ของค าวา่ Core 

(ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น) 
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เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
 เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
 เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

ข.  กลุ่มวชิาเอก 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
           H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  สาขาวชิา 

      S*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
   H*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
   A*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
   Z*   หมายถึง  สาขาวชิาภาษาจีน 
   N*   หมายถึง  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 

*อกัษรตวัท่ีสองของรหสัวชิาน ามาจากอกัษรภาษาองักฤษล าดบัท่ี 2 ของช่ือภาษาองักฤษ 
ของแต่ละสาขาวชิา หากตวัอกัษรดงักล่าวซ ้ ากบัรหสัท่ีไดก้ าหนดมาก่อนหนา้น้ีแลว้ ใหใ้ชต้วัอกัษรล าดบัถดั 
ไป หรือใชต้วัอกัษรท่ีส่ือความหมายเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาเป็นอกัษรตวัท่ีสองของรหสัวชิา (ใชก้บัหมวดวชิา
เฉพาะ กลุ่มวชิาเอกของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้น)    

เลขหลกัร้อย  คือ  ชั้นปีท่ี  ประกอบดว้ย 
 เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
 เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
 เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
 เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 30  ส าหรับวชิาเอกบงัคบั   

และ 31-99  ส าหรับวชิาเอกเลือก   
ค.  กลุ่มวชิาโท 

กลุ่มวชิาโทในคณะ 
                           อกัษรตวัแรก  คือ    คณะวชิา ประกอบดว้ย 
 H     หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 

อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 
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เลขหลกัร้อย  คือ  สาขาวชิาโท  ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
เลข 2 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
เลข 3 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาจีน 
เลข 4 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
เลข 5 หมายถึง วชิาโทสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

กลุ่มวชิาโทต่างคณะ 
อกัษรตวัแรก  คือ  คณะวชิา ประกอบดว้ย 
B หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
A    หมายถึง คณะบญัชี 
E    หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
H    หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ 
S    หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
C    หมายถึง คณะนิเทศศาสตร์ 
N    หมายถึง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
L     หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
อกัษรตวัท่ีสอง  คือ  X  หมายถึง  รายวชิาโท 
เลขหลกัร้อย หลกัสิบ และหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 001 - 999 

                            (3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
    อกัษรตวัแรก คือ คณะวชิา ประกอบดว้ย  

H หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  
    อกัษรตวัท่ีสอง คือ L* หมายถึง หมวดวชิาเลือกเสรี  
    เลขหลกัร้อย หลกัสิบและหลกัหน่วย หมายถึง ล าดบัวชิาตั้งแต่ 001 -999  

*รหสัวชิามาจากน าอกัษรภาษาองักฤษล าดบัท่ี 2 ของคาวา่ Elective  
    (ใชเ้ฉพาะหมวดวชิาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์เท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

 

15 
 

3.1.3.2 ช่ือรายวชิา 
    3.1.3.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1  
            1) รายวชิาภาษาองักฤษบงัคบั เรียน 3 วชิา รวม 9 หน่วยกิต 

 
รหัสวชิา 

Course Code 

 
ช่ือวชิา 

Course Title 

 
           หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

 
เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE071 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั                    3(3-0-6) 
             (English for Everyday Communication)  
GE072 ภาษาองักฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1                    3(3-0-6)            ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ   
                 (Business English for International Communication 1)                                   ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด                                   
GE073 ภาษาองักฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2                    3(3-0-6)              ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบ                      
             (Business English for International Communication 2)                              ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเท่าตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด                                                                                                                                                                                                                        
 
               2) รายวชิาธุรกิจและการประกอบการ บงัคบัเลือก 1 วชิา 3 หน่วยกิต 

 
รหัสวชิา 

Course Code 

 

ช่ือวชิา 
Course Title 

 
           หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

 
เง่ือนไข 

Prerequisite 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม1  
(Innovation-Driven Entrepreneurship)  

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนยสู่์การเป็นฮีโร่2 
(From Zero to Hero)  

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

GE137  การส่ือสารหวัการคา้  
(Business Communication) 

3(3-0-6)  

GE138 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3(3-0-6)  
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GE154 

(Introduction to Business) 
การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัเพื่อธุรกิจ 
(Digital Innovative Thinking for Business 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบเท่า 
GE201 

หมายเหตุ 
1 บังคับเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของวิทยาลัยผู้ประกอบการ  
2 บังคับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
1,2, ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น สามารถลงเรียนรายวิชาน้ีเป็นวิชาเลือกในส่วนท่ีสองหรือเลือกเสรีได้   
 
     3.1.3.2.2 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 

   1) บงัคบั 2 วชิา 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาต่อไปน้ี      
 กลุ่มภาษาของโลก       
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทลั       3(2-2-5) 
  (Language in Digital Society) 
GE074 ภาษาองักฤษส าหรับมืออาชีพ      3(2-2-5) 
  (English for the Professionals) 
 
   2) บงัคบัเลือก 1 วชิา 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 
 กลุ่มทกัษะด้านส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
  
   3) เลือก 3 วชิา 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาในส่วนท่ี 1 และ 2 โดยส่วนท่ี 2 มีจ านวน 
กลุ่มและรายวชิาดงัน้ี  
 

1) กลุ่มความรู้  (Knowledge) 
1.1) กลุ่มธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)     

 

รหัสวชิา 
Course Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
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GE105 กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ 3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   

GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Food Business for Wellness and Beauty)   

GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Right View Entrepreneurship)   

GE111 โครงการนวตักรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยผูป้ระกอบการ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  
GE101 หรือ 
ไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยผ์ูส้อน 

(Prerequisite: 

GE101 or 

approval from 

course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 1) 
 

 

GE112 โครงการนวตักรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยผูป้ระกอบการ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  
GE111 หรือ 
ไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยผ์ูส้อน 

(Prerequisite: 

GE111 or 

approval from 

course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 2)  

GE113 โครงการนวตักรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยผูป้ระกอบการ 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  
GE112 หรือ 
ไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยผ์ูส้อน 

(Prerequisite: 

GE112 or 

approval from 

course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 3)  

GE114 โครงการประกอบการท่ีขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม 1 3(3-0-6) 
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 (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 1)  ศึกษาก่อน  
GE111, 

GE112, และ 
GE113 

(Prerequisite: 

GE111, 

GE112 and 

GE113) 

GE115 โครงการประกอบการท่ีขบัเคล่ือนโดยนวตักรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  
GE114 

(Prerequisite: 

GE114) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 2)  

GE116 การบญัชีส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  

 (Accounting for Entrepreneur)   

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)  

 (Economies of Asian Countries)   

GE118 วสิาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6)  

 (Social Enterprise)   

GE119 เศรษฐศาสตร์ผูบ้ริโภค 3(3-0-6)  

 (Consumer Economics)   

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน 3(2-2-5)  

 (Intensive Pitching Workshop)   

GE123 พื้นฐานการเงิน 3(3-0-6)  

 (Basics of Finance)   

GE126 ธุรกิจและการคา้ในออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Business and Commerce in Australia)   

GE130 การภาษีอากรส าหรับประเทศออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Australia Taxation)   

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Australia Business Law)   

GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 3(3-0-6)  

 (Myanmar Business Law)   

GE133 การคา้ภาษีอากรส าหรับประเทศเมียนมา 3(3-0-6)  

 (Myanmar Taxation)   

GE134 ธุรกิจและวฒันธรรมยโุรป 3(3-0-6)  
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 (European Business and Cultures)   

GE135 ธุรกิจและวฒันธรรมเอเชีย 3(3-0-6)  

 (Asian Business and Cultures)   

GE136 ธุรกิจและวฒันธรรมจีน 3(3-0-6)  

 (Chinese Business and Cultures)   

GE359 
 
GE370 

การจดัการพิพิธภณัฑ์ 
(Museum Management) 
ทอ้งถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นคา้ทางวฒันธรรม 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE455 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 3(3-0-6)  

 (Intellectual Property Law)   

GE456 การท่องเท่ียวทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรม  3(3-0-6)  

 (Geography and Cultural Tourism)   

GE139 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)  

 (Integrated Marketing Communication)   

GE140 การพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 3(3-0-6)  

 (Sustainable Development)   

GE141 การส่ือสารเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว 3(3-0-6)  
 (Tourism Communication)   
GE142 การออกแบบบริการ 3(3-0-6)  
 (Service Design)   
GE143 วาทศิลป์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5)  
 (Business Rhetoric)   
GE144 การเขียนเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Writing for Creating Business Image)   
GE145 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
 (Introduction to Environment Law)   
GE146 กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและความรับผดิชอบใน

ผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ 
3(3-0-6)  

 (Introduction to Consumer Protection Law and 
Product Liability Law) 
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GE147 กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางธุรกิจเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
 (Introduction to Law of Business Crime)   
GE148 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

เบ้ืองตน้ 
3(3-0-6)  

 (Introduction to Securities and Securities Exchange 
Law) 

  

GE149 กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
 (Introduction to International Investment Law)   
GE150 กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 3(3-0-6)  
 (Personal Data Protection Law)   
GE151 การจดัการธุรกิจกีฬา 3(3-0-6)  
 (Sports Business Management)   
GE152 การจดัการธุรกิจสู่ความย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
 (Business Management for Sustainability)  
GE153 การจดัเทศกาลและงานร่ืนเริง   3(2-2-5) 
 (Festival and Special Event Management)  

 
1.2) กลุ่มวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม (Science Technology and Environmental Literacy)    
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6)  

 (Modern Innovation Technology)   

GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 3(3-0-6)  
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 (Recycling Business)   

GE211 การนบัจ านวนและความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  

 (Counting and Elementary Probability)   

GE212 พื้นฐานสถิติ  3(3-0-6)  

 (Basics of Statistics)   

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  

 (Foundations of Mathematical Logic)   

GE216 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)  

 (Linear Algebra)   

GE461 ส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Environment)   

GE223 เศรษฐกิจหมุนเวยีน 3(3-0-6)  

 (Circular Economy)   

GE224 การด ารงชีวติท่ามกลางภยัพิบติัและวกิฤตการณ์ใน

อนาคต 

3(3-0-6)  

 (Living in Disaster and Future Crisis)   

GE225 จิตวทิยาส่ิงแวดลอ้มกบัสุขภาวะ 3(3-0-6)  

 (Environmental Psychology and Well-being)   

GE226 ชีวติมนุษยก์บัการตระหนกัรู้ทางเทคโนโลย ี 3(3-0-6)  

 (Human Life and Technology Awareness)   

    

1.3) กลุ่มสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbal Wisdom)   
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GE217 การฟ้ืนฟูสุขภาพเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  

 (Basic of Health Rehabilitation)   

GE218 การส่ือสารเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Health Communication)   

GE219 การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 3(3-0-6)  

 (Health Promotion in Older Persons)   

GE220 สรีรวทิยาการออกก าลงักายเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  

 (Basics of Physiology for Exercises)   

GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)  

 (Basic of First-Aid Care)   

GE222 การส่งเสริมวทิยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Health Science Promotion)   

GE404 จิตวทิยาวยัรุ่น 3(3-0-6)  

 (Adolescent Psychology)   

GE405 จิตวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Health and Beauty Care)   

GE227 สุขภาพจิตวยัรุ่น 3(3-0-6)  

 (Adolescent Mental Health)   

GE228 จิตวทิยาครอบครัว ชีวติครอบครัวและเพศศึกษา   3(3-0-6)  

 (Family Psychology, Family Life and Sex Education)   

GE229 พฤฒาวทิยาและการดูแลผูสู้งอาย ุ  3(3-0-6)  

 (Gerontology and Elderly Care)   

    

1.4) กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture)  
 1.4.1) กลุ่มไทยศึกษา (Thai Studies) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 
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GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   

GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบา้นไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs)   

GE355 
ประวติัศาสตร์สังคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง 3(3-0-6) 

 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)   

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festival in Thailand)   

GE452 หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัของเรา  3(3-0-6)  

 (TCC and Our UTCC)    

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

 
(Geography and History for Thai Tourism) 
  

 

 1.4.2) กลุ่มจิตส านึกต่อโลก (Global Awareness) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE317 ศิลปะวจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
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GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวไทยเช้ือสายจีนใน

ประเทศไทย 
3(3-0-6)  

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

 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คียง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)   
GE374 ประวติัศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวติัศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6)  
 (History of Animation)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE382 มงังะ เกมส์ อนิเมะญ่ีปุ่น 3(3-0-6)  
 (Manga, Games, and J-Anime)   
GE383 ภาพยนตร์และซีรียญ่ี์ปุ่น 3(3-0-6)  
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 (Japanese Films and Series)   
GE384 ความปกติใหม่กบัชุมชนสังคมโลก 3(3-0-6)  
 (New Normal and Global Community)   
GE385 การจดัการธุรกิจขา้มวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Cross-Cultural Business Management)   
GE386 ความรู้เบ้ืองตน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษา 3(3-0-6)  
 (Introduction to South East Asia Studies)   
GE387 เทพปกรณมักรีกและโลกปัจจุบนั 3(3-0-6)  
 (Greek Mythology and the Modern World)   
GE388 ภูมิปัญญาจีน 3(3-0-6)  
 (Chinese Wisdom)   
GE389 ความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมจีน  3(3-0-6)  
 (Understanding Chinese Culture)   
GE390 สังคมจีนร่วมสมยั 3(3-0-6)  
 (Contemporary Chinese Society)   

 
1.5) กลุ่มความเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE414 ระบบและสังคม 3(3-0-6)  
 (Systems and Society)   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
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GE462 วฒันธรรมตา้นทุจริต 3(3-0-6)  
 (Anti-Corruption Culture)   
GE463 การรู้เท่าทนัการคอรัปชัน่ 3(3-0-6)  
 (Understanding Corruption)   
GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Corporate Social Responsibilities)   
GE465 การบริการชุมชน  3(3-0-6)  
 (Community Service)   
GE467 ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบนั 3(3-0-6)  
 (Social Problems in Thai Society)   
GE468 ปรัชญาการเมืองกบัทุกส่ิงอยา่ง 3(3-0-6)  

 
(Political Philosophy and Everything) 
  

 

2) กลุ่มทกัษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุ่มภาษาของโลก (World Languages) จ านวน 15 หน่วยกิต  
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการส่ือสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE008 ภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)  

 (Myanmar for Communication)   

GE014 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5)  

 (Korean for Communication)   

GE059 การอ่านภาษาไทยเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)  

 (Basic Thai Reading)   

GE060 การเขียนภาษาไทยเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)  

 (Basic Thai Writing)   

GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวชิาการ 3(2-2-5)  
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 (Academic Thai Reading and Writing)   

GE062 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)  

 (Thai for Communication)   

GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Listening and Speaking)   

GE064 การออกเสียงภาษาองักฤษ  3(2-2-5)  

 (English Pronunciation)   

GE074 ภาษาองักฤษส าหรับมืออาชีพ 3(2-2-5) ศึกษาก่อน GE073 

หรือคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษ

มาตรฐานเทียบเท่า
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 (English for Professionals)   

GE075 ส านวนภาษาองักฤษท่ีมีประโยชน์ 3(2-2-5)  

 (English Idiom Advantage)   

GE076 ภาษาองักฤษส าหรับผูป้ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 

 (English for e-commerce entrepreneur)   

GE077 การใชซ้อฟทแ์วร์เพื่อศึกษาค าในภาษาองักฤษ 3(2-2-5)  

 (Application of Lexical Analysis Tools)   

GE078 การออกเสียงภาษาองักฤษส าหรับส่ือและอาชีพ   3(2-2-5)  

 
(English Pronunciation for the Media and 
Careers)  

 

GE079 ภาษาองักฤษเพื่อการท างานและมนุษยสัมพนัธ์  3(2-2-5)  

 (English for work and socializing)   

GE080 ภาษาองักฤษเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม  3(2-2-5)  

 (English for Corporate Social Responsibility)   

GE081 ภาษาในสังคมดิจิทลั 3(2-2-5)  

 (Language in Digital Society)   

GE082 ภาษาไทยเพื่องานดา้นกฎหมาย 3(2-2-5)  

 (Thai for Law Careers)   

GE083 
การส่ือสารและการน าเสนอทางธุรกิจอยา่งมือ
อาชีพ 3(2-2-5) 
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(Communication and Professional Business 
Presentations)  

 

GE084 ภาษาไทยและวฒันธรรม 3(3-0-6) เฉพาะนกัศึกษา
ต่างชาติ  (Thai Language and Culture)  

GE085 ภาษาไทยหลายมิติ 3(0-6-3)  

 (Multidimensional Thai Language)   

GE086 ภาษาเกาหลีกบัความงาม 3(3-0-6)  

 (Korean and K-Beauty Business)   

GE087 แพค็กระเป๋าเท่ียวเกาหลีใต ้ 3(3-0-6)  

  (Packing for South Korea)   

GE088 เค-ป็อปกบัเคซีรีย ์ 3(3-0-6)  

  (K-Pop and K-Series)   

GE089 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสนทนาและการส่ือสาร 3(3-0-6)  

 (Japanese for Conversation and Communication)   

GE090 แพค็กระเป๋าเท่ียวญ่ีปุ่น 3(3-0-6)  

  (Packing for Japan)   

GE091 ภาษาอิตาเลียนเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)  

 (Italian Language for Beginners)   

GE092 การแปลเพลง 3(2-2-5)  

 (Translation of Song Lyrics)   

GE093 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6)  

 (Chinese for Everyday Life)   

GE094 การพฒันาการฟังและการพูดภาษาจีนเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  

 (Basic Chinese Listening and Speaking Practice)   
 

2.2) กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE052 การเขียนโครงการทางวชิาการและวจิยั 3(3-0-6)  

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

 (Business Reading and Writing)   

GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  

 (Speaking and Presentation Skills)   

GE056 การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6)  

 (Intercultural Communication)   

GE058 การเล่าเร่ืองขา้มส่ือ 3(3-0-6)  

 (Transmedia Storytelling)   

GE067 ทกัษะการน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ 3(3-0-6)  

 (Presentation and Public Speaking Skills)   

GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิงวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6)  

 (Scientific Writing and Presenting)   

GE069 
การเขียนการเล่าเร่ืองและการปฏิบติัอยา่ง
สร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 

 

 
(Creative Writing, Storytelling, and 
Performing)  

 

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Interpretation, Communication, and Design)   

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE127 
การจดัการนวตักรรมในสภาวะโลกและ
เครือข่าย 3(3-0-6) 

 

 
(Global and Networked Innovation 
Management)  

 

GE128 
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรคแ์ละการ
ประกอบการ 3(3-0-6) 

 

 (Innovation Creativity and Entrepreneurship)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  

 (Discovery of Learning Society)   
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GE413 การคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละเชิงวพิากษ ์ 3(3-0-6)  

 (Applied Creative and Critical Thinking)   

GE901 ส่ือร่วมสมยัและวรรณกรรมคดัสรร 3(3-0-6)  

 (Contemporary Media and Selected Literature)   

GE902 การสร้างสรรคว์รรณกรรมออนไลน์   3(2-2-5)  

 (Creating Online Literature)   

GE903 ความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการน าเสนอ 3(2-2-5)  

 (Creativity for Presentations)   

GE904 ทกัษะการโตว้าทีและอภิปรายเชิงกลยทุธ์   3(2-2-5)  

 (Debate Skills and Strategic Argumentation)   

GE905 การเรียนรู้นอกห้องเรียน 3(2-2-5)  

 (Out-of-School Literacies)   

GE906 ละครหุ่นและศิลปะสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันา 3(2-2-5)  

 (Puppetry and Creative Art for Development)   

GE907 การเขียนคอนเทนทส์ าหรับส่ือดิจิทลั 3(3-0-6)   

 (Content Writing for Digital Media)   

GE908 
การรีววิสินคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวในส่ือร่วม
สมยั 3(3-0-6)  

 

 
(Product and Tourist Attraction Review in 
Contemporary Media)  

 

GE909 การเขียนสคริปตใ์นส่ือดิจิทลั 3(2-2-5)  

            (Script Writing in Digital Media)                                                                                                          

GE910    อ่าน (ให้) เป็น  
(Read Effectively) 

3(2-2-5) เทียบเท่า 
GE054 

 

2.3) กลุ่มทกัษะด้านส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Media and Information Technology Skills)  
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE057 นกัข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
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GE207 เทคโนโลยดิีจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Games)   

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)  

 (Foundations of Programming)   

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)  

 (Basics of Computers)   

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)  

 (Mathematical Foundations of Computing)   

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในระบบดิจิทลั 3(3-0-6)   

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือและสังคมดิจิทลั 3(3-0-6)   

 (Media Literacy and Digital Social Skills)   

GE921 การคิดเชิงค านวณในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6)  

 (Computation Thinking in Life)   

GE922 การจดัการสารสนเทศดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5)  

 
(Data and Information Management by 
Application)  

 

GE923 เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6)   

 (Digital Technology for Economy and Society)   

GE924 ความฉลาดทางดิจิทลัส าหรับท่ีท างานสมยัใหม่  3(2-2-5)  

 (Digital Intelligence for Modern Workplace)    

GE925 จิตรกรรมพื้นฐานดิจิทลั  3(3-0-6)  

 (Fundamentals of Digital Painting)   
 

2.4) กลุ่มทกัษะชีวติและการท างาน (Life and Career Skills) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 
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GE121 พื้นฐานการบริหารจดัการตนเอง 3(3-0-6)  

 (Foundations of Self-Management)   

GE406 จิตวทิยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพฒันาบุคลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE941 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพื่อการพฒันาตนเอง   3(3-0-6)  

 
(Principles of Adult Learning for Self-
Development)  

 

GE942 การเตรียมตวัเพื่อการท างาน  3(2-2-5)  

 (Career Preparation)   

2.5) กลุ่มสมดุลชีวติ (Life Balance) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ช่ือวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE125 การออกแบบชีวติ 3(3-0-6)  

 (Design Your Life)   

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE311 แดนซ์ 3(2-2-5)  

 (Dance)   

GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5)  

 (Singing)   

GE313 ดนตรีวจิกัษณ์ 3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   

GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5)  
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 (Flower Decoration)   

GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  

 (Costumes and Garments)   

GE316 การแต่งหนา้ 3(2-2-5)  

 (Make-Up)   

GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess)   

GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6)  

 (Fashion)   

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  

 (Cooking)   

GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6)  

 (Science of Happiness)   

GE961 วา่ดว้ยความสัมพนัธ์กบัเร่ืองเพศ 3(3-0-6)  

 (On Relationships and Sexuality)   

GE962 อภิปรัชญาของรักสามเส้า 3(3-0-6)  

 (Metaphysics of Love Triangle)   

GE963 แอค็ต้ิง 3(2-2-5)  

 (Acting)   

GE964 การเยยีวยาจิตใจเพื่อสร้างสมดุลในชีวติ 3(3-0-6)  

 (Mind Healing for Work-Life Balance)   

GE965 การเสริมสร้างก าลงัใจเพื่อพิชิตปัญหา 3(3-0-6)  

 
(Encouragement to Overcoming Problems) 
  

 

 
(หมายเหตุ: รายวชิาและค าอธิบายรายวชิา ดูจากภาคผนวก) 
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2)  หมวดวชิาเฉพาะ  มี 3 กลุ่มวชิา จ  านวนรวม 93 หน่วยกิต ประกอบดว้ย   

ก. กลุ่มวชิาแกน จ านวน 21 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น  
 

  กลุ่มวชิาแกนคณะ เลือกรายวิชาในกลุ่มวชิาแกนคณะจ านวน 6 หน่วยกิต  
รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HO101    ทกัษะการรู้สารสนเทศ    
                (Information Literacy Skills)                                                                               

3(2-2-5) 

HO103    สุนทรียวจิกัษ ์
                (Aesthetics Appreciation) 

3(3-0-6) 

HO117    อารยธรรมววิฒัน์ 
                (Evolution of Civilizations) 

3(3-0-6) 

HO118    การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
                (Critical Thinking)                                                                   

3(2-2-5) 

HO201   ภาษาและวฒันธรรม        
                (Language and Culture)                                                          

3(3-0-6) 

HO203   วาทศิลป์    
    (Speech Communication) 

3(2-2-5) 

 HO301   จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั 
               (Ethics for Daily Life)  

3(3-0-6) 
 

 HO302   กระบวนการกลุ่มในการแกปั้ญหา   
               (Group Dynamics)  

3(2-2-5) 

 

 HO308  ความเขา้ใจทางมนุษยศาสตร์                         
 (Understanding in Human Sciences) 
             
              กลุ่มวชิาแกนสาขา 15 หน่วยกติ   เป็นรายวชิาบงัคบั 

3(3-0-6)   

HO119   การใชภ้าษาองักฤษ 1    
     (English Usage 1) 

3(2-2-5) 
 

HO120   พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ   
               (English Listening and Speaking Skills Development)   

3(2-2-5)  
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HO121   พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ   
               (English Reading and Writing Skills Development) 
HO195   การใชภ้าษาองักฤษ 2    
     (English Usage 2) 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5)            ศึกษาก่อน HO119                                       

HO209   วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้ 
               (Introduction to Western Literary Works) 

3(2-2-5)  
 

  

ข. กลุ่มวชิาเอก   57  หน่วยกิต  
      วชิาเอกบังคับ    30  หน่วยกิต  
HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ                                                  3(2-2-5)                           
 (English Pronunciation) 
HS201 ค าและความหมาย                                                         3(2-2-5)            
 (Word and Meaning) 
HS205     การเขียนเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121 
 (Communicative Writing) 
HS208        การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในบริบททางธุรกิจ             3(2-2-5)                            
                   (Intercultural Communication in Business Context) 
HS210     การอ่านตามบริบท                                                              3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121   
                   (Reading in Context) 
HS211   ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
     (Introduction to English Linguistics) 
HS212       การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน     3(2-2-5) 
                    (English Conversation in Professions)  
HS213  การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้                                              3(2-2-5)             
  (Introduction to English-Thai Translation) 
HS304         การส่ือสารธุรกิจ 1                                                          3(2-2-5)                
                    (Business Communication 1) 
HS402         สัมมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ               3(2-2-5)       
                    (Seminar in the Use of English for Business Communication)  

 
วชิาเอกเลือก จ านวน 27 หน่วยกิต  

แผน ก หลกัสูตรปกติ            เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 27 หน่วยกิต 
                                              นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาขา้มกลุ่มไดห้ากมีความจ าเป็น   
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แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกจิศึกษา    วชิาสหกิจศึกษา  จ  านวน  6  หน่วยกิต   
                       และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต  
 
              รายวชิาเอกเลือก 
รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

วชิาเอกเลือกกลุ่มวรรณกรรม 
HS233  วรรณคดีองักฤษเบ้ืองตน้                        3(2-2-5)             ศึกษาก่อน HO209  
        (Introduction to English Literature) 
HS346    เทวต านานตะวนัตก             3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209  
    (Western Mythology) 
HS347  เร่ืองสั้นองักฤษ              3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209 
  (English Short Stories) 
HS348  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน            3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209 
  (Children’s and Adolescent Literature) 
HS349  นวนิยายองักฤษ              3(2-2-5)              ศึกษาก่อน HO209 
  (English Novels) 
 
 
HS350  ละครองักฤษ                           3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HO209 
  (English Drama) 
HS351  นิยายวทิยาศาสตร์และแฟนตาซี             3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HO209 
  (Science Fiction and Fantasy Literature) 
HS352  ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก            3(2-2-5)               
  (Western Films and TV Series) 
HS353  เพลงและค าร้อง              3(2-2-5)               
  (Songs and Lyrics)        
HS444  กวนิีพนธ์วจิกัษณ์              3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HO209  
  (English Poetry Appreciation) 
  
วชิาเอกเลือกกลุ่มภาษาศาสตร์  
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HS342  สัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ              3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HS103 
  (English Phonetics and Phonology)                                                                                    
HS343      วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ                                                    3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HO119  
                 (English Syntax)                                                                                                     
HS345      ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ                                                         3(2-2-5)         ศึกษาก่อน HS201 
                  (English Morphology)                                                                                                        
HS355 นานาภาษาองักฤษโลก                 3(2-2-5) 
  (Global Englishes) 
HS356  ภาษาศาสตร์สังคม                    3(2-2-5) 
  (Sociolinguistics) 
HS357  การวเิคราะห์ตวับทภาษา               3(2-2-5) 
  (Textual Analysis) 
HS358  ภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูล                 3(2-2-5) 
  (Corpus Linguistics) 
HS359  การเปรียบต่างของภาษาองักฤษและภาษาไทย                3(2-2-5)   
  (Contrastive Analysis of English and Thai)  
HS360  วจันปฏิบติัศาสตร์                  3(2-2-5) 
  (Introduction to Pragmatics) 
HS361  วาทกรรมวิเคราะห์                      3(2-2-5)  
  (Discourse Analysis) 
วชิาเอกเลือกกลุ่มทกัษะภาษาองักฤษ 
HS333 การจดบนัทึกและสรุปความ            3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HO120 
  (Note-taking and Summary Writing) 
HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ                                   3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS103 
           (English Oral Reading for Careers)  
HS335       การอ่านเพื่อการคิดวเิคราะห์                                                            3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS210 
                  (Critical Reading) 
HS336      การอ่านเพื่อสุนทรียะ                   3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HO121 
            (Reading for Appreciation) 
HS440       เทคนิคการอภิปราย        3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HO120 
            (Discussion Techniques) 
HS441       การพูดขั้นสูงเพื่องานอาชีพ       3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HO120  



มคอ.2 

 

38 
 

            (Advanced Speaking for Careers) 
HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์                                  3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HS205 
  (Critical Writing) 
HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ        3(2-2-5) 
  (English from the Media) 
HS456  การออกเสียงผา่นเพลง        3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS103 
  (English Pronunciation through Songs) 
HS457  การเขียนเชิงสร้างสรรค์           3(2-2-5)    ศึกษาก่อน HS205 
  (Creative Writing) 
 

วชิาเอกเลือกกลุ่มทกัษะการแปล   
HS362  การแปลไทย-องักฤษ        3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Introduction to Thai-English Translation) 
HS363  การแปลข่าว 1                                                           3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (News Translation 1) 
HS364  การแปลสารคดี 1                     3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Documentary Translation 1) 
HS365  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 1                 3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
           (Business and Public Relations Translation1) 
HS366  การแปลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                           3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Science and Technology Translation) 
HS367  การแปลเชิงวฒันธรรม               3(2-2-5)        ศึกษาก่อน HS213 
  (Cultural Translation) 
HS368  การแปลงานวชิาการ                3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS213 
  (Academic Translation) 
HS369  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 1                          3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS213 
  (Translation of Films and Television Scripts 1) 
HS458  การแปลข่าว 2                  3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS363 
  (News Translation 2)                                                                                                   
HS459  การแปลสารคดี 2                 3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS364 
  (Documentary Translation 2)                                                                                     
HS460  การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพนัธ์ 2                                   3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS365 
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  (Business and Public Relations Translation 2)                                                           
HS461  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 2                                       3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS369 
  (Translation of Films and Television Scripts 2)                
HS462  การแปลงานวรรณกรรม                                                                  3(2-2-5)      ศึกษาก่อน HS213 
  (Literary Translation) 
 
วชิาเอกเลือกกลุ่มภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและงานอาชีพ  
HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ในการส่ือสารธุรกิจ                          3(2-2-5)                           
                 (Basic Research Methodology in Business Communication) 
HS338     การส่ือสารธุรกิจ 2                                                  3(2-2-5)       ศึกษาก่อน HS304  
                (Business Communication 2) 
HS370  ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจไมซ์             3(2-2-5)    
  (English for MICE Business) 
HS371  ภาษาองักฤษเพื่องานอุตสาหกรรม      3(2-2-5)     
  (English for Industrial Work)    
HS431 ภาษาองักฤษเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์             3(2-2-5)                             
                (English for International Trade and Logistics) 
HS446     การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจ                                                3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS205 
                (Business Report and Proposal Writing) 
 
HS447     การเขียนเพื่อการส่ือสารองคก์รทางธุรกิจ                                              3(2-2-5)     ศึกษาก่อน HS304 
                (Writing for Corporate Communication in Business) 
HS463  ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม       3(2-2-5) 
   (English for Hotel and Tourism Industries) 
HS464  ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบิน         3(2-2-5) 
  (English for Airline Industry) 
HS465  ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการสุขภาพ            3(2-2-5) 
  (English for Healthcare Industry) 
HS466  ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก ์         3(2-2-5)    
  (English for Tour Guide) 
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กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
HS449 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                                                        3(1-4-4)                        
  (Independent Study) 
HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ                                                        3(0-20-10)                         
  (Professional Internship) 
HS452 สหกิจศึกษา                                                                                   6(0-40-20)                         
                 (Co-operative Education) 
 

  ค.  กลุ่มวชิาโท 15  หน่วยกติ 
               กลุ่มวชิาโทของสาขาอ่ืนท่ีเปิดสอนภายในคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  และกลุ่มวชิา 
โทต่างคณะท่ีนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติสามารถเลือกเรียนได ้ 
จ านวน 15 หน่วยกิต  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่ประสงคจ์ะเลือกวชิาโท สามารถเลือกเรียนรายวชิาเอกเลือก 
ทดแทนได ้จ านวน 15 หน่วยกิต 
  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาโท แต่ไม่ประสงคจ์ะเลือกเรียนวชิาโทในคณะใดคณะหน่ึง
โดยเฉพาะ ใหเ้ลือกเรียนวชิาโทเลือกนอกคณะหรือนอกสาขาวชิา จ านวน 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 
จากรายวชิาในกลุ่มวชิาโทท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
   

  กลุ่มวชิาโทสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติเปิดให้นกัศึกษาสาขาอ่ืน   
และคณะอ่ืนมาเลือกเรียนได ้ จ  านวน 15 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา 
Course 

Code 

ช่ือวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ                   3(2-2-5) 
    (Business English Conversation)  
HX006 การส่ือสารธุรกิจ       3(2-2-5) 
    (Business Communication)  
HX007 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและต่อรองทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
    (English for Business Presentation and Negotiation)  
HX008 การอ่านทางธุรกิจ      3(2-2-5)  
    (Readings in Business) 
HX011 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
  (Introduction to English-Thai Translation) 



มคอ.2 

 

41 
 

 

3)  หมวดวชิาเลือกเสรี   6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาตอ้งศึกษาวชิาเลือกเสรีจ านวนอยา่งนอ้ย 6 หน่วยกิต  โดยนกัศึกษาอาจเลือกลงทะเบียน 

รายวชิาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย หรือต่างมหาวทิยาลยัทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัหรือไดรั้บการรับรองจากส านกังาน ก.พ.  
 

หมายเหตุ  นักศึกษา ปวส. เทยีบโอนทีเ่ข้าศึกษาในหลกัสูตรฯ ให้ได้รับการยกเว้นรายวชิาดังต่อไปนี ้
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไดรั้บการยกเวน้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.1 กลุ่มวชิาบงัคบัและบงัคบัเลือกไดรั้บการยกเวน้ จ านวน 2 วชิา รวม 6 หน่วยกิต ไดแ้ก่ 
  วชิา GE071 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
  วชิา GE072 ภาษาองักฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1 
 1.2 กลุ่มวชิาบงัคบัและวชิาเลือกโดยคณะ (วชิาเลือก) ไดรั้บการยกเวน้ ทั้งหมด 3 วชิา รวม 9 หน่วยกิต 
2. หมวดวชิาเฉพาะ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดต้ามระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการเทียบโอน
หน่วยกิต ในการเขา้ศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการเทียบโอนความรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การ ศึกษาในระบบตาม
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไดรั้บการยกเวน้ทั้งหมด  
 
  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

แผน ก. หลักสูตรปกติ (4 ปี) 
ช้ันปีที ่1 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE081 ภาษาในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) - 

GE071 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE137 การส่ือสารหวัการคา้ 3(3-0-6) - 

HO119 วชิาแกนสาขา: การใชภ้าษาองักฤษ 1 3(2-2-5) - 

HS103 วชิาเอกบงัคบั: การออกเสียงภาษาองักฤษ 3(2-2-5) - 

 รวม 18  
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ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE072 ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ 
ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเท่า 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

HO120 วชิาแกนสาขา:  พฒันาทกัษะการฟังและการ
พดูภาษาองักฤษ   

3(2-2-5) - 

HO121 วชิาแกนสาขา: พฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) - 

HO195 วชิาแกนสาขา: การใชภ้าษาองักฤษ 2      3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO119                                       

 รวม 18  

 
ช้ันปีที ่2 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในระบบดิจิทลั 3(3-0-6) - 

GE073 ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2  3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบ 
ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเทา่ 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HS201 วชิาเอกบงัคบั: ค  าและความหมาย 3(2-2-5) - 

HS205 วชิาเอกบงัคบั: การเขียนเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121 

HO209 วชิาแกนสาขา: วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้  3(2-2-5)           - 

HS212  วชิาเอกบงัคบั:  การสนทนาภาษาองักฤษใน
การท างาน 

3(2-2-5)           - 

 รวม 21  
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ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE074 ภาษาองักฤษส าหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ 
ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเท่า 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HS210 วชิาเอกบงัคบั: การอ่านตามบริบท 3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121 

HS211 วชิาเอกบงัคบั: ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           -  

HS213 วชิาเอกบงัคบั: การแปลองักฤษ-ไทย
เบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           - 

HS208 วชิาเอกบงัคบั:  การส่ือสารระหวา่ง
วฒันธรรมในบริบททางธุรกิจ 

3(2-2-5)           - 

 วชิาโท (1 วชิา) หรือวชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

 รวม 21  

 
ช้ันปีที ่3 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS304 วชิาเอกบงัคบั: การส่ือสารธุรกิจ 1 3 (2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1 วชิา)  3 - 

 รวม 15-18  

 

ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  
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ช้ันปีที ่4 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS402 วชิาเอกบงัคบั:  
สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

3(0-6-3) - 

 วชิาเอกเลือก (2-3 วชิา)  6-9 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  

 

 

 

ปีที ่4 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (1-2 วชิา) 3-6 - 

 วชิาโท (1 วชิา) 3 - 

 รวม 6-9  

 

หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึง
จะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
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แผนสหกจิศึกษา   
ช้ันปีที ่1 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE081 ภาษาในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) - 

GE071 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE137 การส่ือสารหวัการคา้ 3(3-0-6) - 

HO119 วชิาแกนสาขา: การใชภ้าษาองักฤษ 1 3(2-2-5) - 

HS103 วชิาเอกบงัคบั: การออกเสียงภาษาองักฤษ 3(2-2-5) - 

 รวม 18  

 

 

ช้ันปีที ่1 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE072 ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ 
ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเท่า 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GExxx วชิาเลือกหมวดทัว่ไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

HO120 วชิาแกนสาขา:  พฒันาทกัษะการฟังและการ
พดูภาษาองักฤษ   

3(2-2-5) - 

HO121 วชิาแกนสาขา: พฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาองักฤษ 

3(2-2-5) - 

HO195 วชิาแกนสาขา: การใชภ้าษาองักฤษ 2      3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO119                                       

 รวม 18  
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ช้ันปีที ่2 ภาคต้น  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในระบบดิจิทลั 3(3-0-6) - 

GE073 ภาษาองักฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2  3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 หรือคะแนนสอบ 
ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเทา่ 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HS201 วชิาเอกบงัคบั: ค  าและความหมาย 3(2-2-5) - 

HS205 วชิาเอกบงัคบั: การเขียนเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ศึกษาก่อน HO121 

HO209 วชิาแกนสาขา: วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้  3(2-2-5)           - 

HS212  วชิาเอกบงัคบั:  การสนทนาภาษาองักฤษใน
การท างาน 

3(2-2-5)           - 

 รวม 21                                             
ช้ันปีที ่2 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE074 ภาษาองักฤษส าหรับมืออาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือคะแนนสอบ 
ภาษาองักฤษมาตรฐานเทียบเท่า 

ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

HOxxx วชิาแกนคณะ  3(3-0-6) - 

HS210 วชิาเอกบงัคบั: การอ่านตามบริบท 3(2-2-5)           ศึกษาก่อน HO121 

HS211 วชิาเอกบงัคบั: ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           -  

HS213 วชิาเอกบงัคบั: การแปลองักฤษ-ไทย
เบ้ืองตน้ 

3(2-2-5)           - 

HS208 วชิาเอกบงัคบั:  การส่ือสารระหวา่ง
วฒันธรรมในบริบททางธุรกิจ 

3(2-2-5)           - 

 วชิาโท (1 วชิา) หรือวชิาเอกเลือก (1 วชิา) 3 - 

 รวม 21  
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ช้ันปีที ่3 ภาคต้น 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS304 วชิาเอกบงัคบั: การส่ือสารธุรกิจ 1 3 (2-2-5) - 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1 วชิา)  3 - 

 รวม 15-18  

 

ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วชิาเอกเลือก (3-4 วชิา)  9 – 12 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  

 

ช้ันปีที ่4 ภาคต้น  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

HS402 วชิาเอกบงัคบั:  
สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

3(0-6-3) - 

 วชิาเอกเลือก (2-3 วชิา)  6-9 - 

 วชิาโท (1-2 วชิา)  3-6 - 

 วชิาเลือกเสรี (1 วชิา) 3 - 

 รวม 15-21  

 
ช้ันปีที ่4 ภาคปลาย  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 สหกิจศึกษา  6(0-40-20)  

 รวม 6  
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หมายเหตุ: - คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์สามารถปรับเปล่ียนแผนการเรียนไดต้ามความเหมาะสมซ่ึง
จะมีประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบ 

 -  นกัศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนท่ีเหมาะสม 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกติ 
ทั้งส่วนที ่1 และ ส่วนที ่2  รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา ดูจากภาคผนวก 
 

 
 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

ก. กลุ่มวชิาแกน 
1) วชิาแกนคณะ 
 

HO101 ทกัษะการรู้สารสนเทศ      3(2-2-5)   
 (Information Literacy Skills) 
 ทกัษะการเรียนรู้  ความส าคญั  กระบวนการพฒันาความรู้และทกัษะสารสนเทศ   ประกอบดว้ย   
การวเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ  การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศโดย 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ  การวเิคราะห์  สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ   การเรียบเรียงและ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ   
 

HO103 สุนทรียวจัิกษ์  3(3-0-6)  
 (Aesthetics Appreciation) 
                  คุณค่าและความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ การเขา้ถึงความงามในศิลปะ การมีประสบการณ์ใน 

การดูงานศิลปะ  และการพฒันารสนิยมในการเสพงานศิลปะ 

 
HO117 อารยธรรมววิฒัน์ 3(3-0-6)  
 (Evolution of Civilizations) 
                  ววิฒันาการดา้นต่าง ๆ ของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 
ในอนาคต 
 
HO118 การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 3(2-2-5)  
 (Critical Thinking) 
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  การวเิคราะห์ลกัษณะของการอา้งเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผูอ่ื้นยอมรับ วธีิการคน้หาความจริง 
ท่ีซ่อนอยูเ่บ้ืองหลงัชุดของการอา้งเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผา่นกิจกรรมกลุ่มโดยการใช ้
เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่าน การพูด และการเขียน รวมทั้งแนวทาง 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นตน้ฉบบัของตนเอง 
 
HO201 ภาษาและวฒันธรรม  3(3-0-6) 
 (Language and Culture) 
       ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษา วฒันธรรม กบัการส่ือสารในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก   
ภาษาท่ีสะทอ้นความเป็นอยู ่ ค่านิยม  ความเช่ือของคนในสังคม  การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาท่ี 
เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ดา้นความคิด      
 
HO203 วาทศิลป์  3(2-2-5) 
 (Speech Communication)  
   ทฤษฎีการส่ือสารเบ้ืองตน้และการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษา องคป์ระกอบของการพูดท่ีดี 
ความส าคญัของการพูดในสังคม  การเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีพูด  การพิจารณาผูฟั้ง การปรับปรุงและสร้าง 
บุคลิกภาพท่ีดีในการพูด และฝึกปฏิบติั 
 
HO301 จริยศาสตร์ส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 (Ethics for Daily Life) 
แนววธีิศึกษาทฤษฎีทางจริยศาสตร์ เพื่อประยกุตสู่์การคิดพิจารณาประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
คุณค่าของชีวิตประจ าวนั โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นพื้นฐานการไตร่ตรองรอบดา้นอยา่งมี
วจิารณญาณ 
 
HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา    3(2-2-5)  
    (Group Dynamics) 
 ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีช่วยใหแ้กปั้ญหาในการท างานและการส่ือสารในหน่วยงาน การ 
ฝึกจดัการด าเนินการ    และเขา้ร่วมในการแกปั้ญหา    การฝึกสร้างนโยบายและจดักลุ่มการเรียนรู้ในรูป 
ของคณะกรรมการ   การประชุมและการสัมภาษณ์ การศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
HO308  ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์    3(3-0-6)   
 (Understanding in Human Sciences)  
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แนววธีิในการศึกษาองคค์วามรู้และประสบการณ์ของมนุษย ์ตลอดจนปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัความเป็นมนุษยแ์ละส่ิงสร้างสรรคข์องมนุษย ์โดยอาศยักระบวนทศัน์ทางปรัชญาเป็นเคร่ืองมือบูรณาการ 

เพื่อสร้างความเขา้ใจในศาสตร์และศิลป์แห่งมนุษย ์

 
2) วชิาแกนสาขา  
 

HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1 3(2-2-5)  
 (English Usage 1) 
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดยเนน้ 
ท่ีความถูกตอ้งเหมาะสมของการเลือกใชค้  า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบภาษาท่ี 
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดข้ึน   
 
HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 (English Listening and Speaking Skills Development) 
 การฝึกฟังและฝึกสนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั ความเขา้ใจ    
ศพัทแ์ละส านวน ฝึกส่ือสารและโตต้อบ แสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ  
HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 (English Reading and Writing Skills Development) 
                 เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะการอ่าน การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้นและ 
พบบ่อยในชีวติประจ าวนั เพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนหลกั รวมทั้งความเขา้ใจใน 
ศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน ฝึกเขียนขอ้ความระดบัอนุเฉทในหวัขอ้ง่าย ๆไม่ซบัซอ้น รวมทั้ง 
การฝึกเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ีไดอ่้าน  
 
HO195 การใช้ภาษาองักฤษ 2 3(2-2-5)  
 (English Usage 2) 
 ศึกษาก่อน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1                                   
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษท่ี 
ซบัซอ้นยิง่ข้ึน โดยเนน้ความถูกตอ้งเหมาะสมและการประยกุตใ์ชค้  า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์  
รูปแบบ และท าเนียบภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีหลากหลาย 
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HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Western Literary Works) 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัวรรณกรรมตะวนัตก โดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาองักฤษ ประวติัความ 
เป็นมา รูปแบบ แก่นเร่ือง และกลวธีิการประพนัธ์ การอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรองภาษาองักฤษ 
ท่ีคดัสรร เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวคิด ค่านิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่นวรรณกรรม   
 
ข. กลุ่มวชิาเอก 
1) วชิาเอกบังคับ 
 

HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ        3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 
 ระบบการออกเสียง  การฝึกออกเสียงพยญัชนะ  สระ  และประโยคภาษาองักฤษจากส่ือต่าง ๆ  
โดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  ต ่า  และเสียงหนกัเบาในค าและประโยค  เพื่อประโยชน์ในการพูดและ 
การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  การฝึกออกเสียงในห้องปฏิบติัการทางภาษา  และการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนดว้ยตนเอง 
 
HS201       ค าและความหมาย        3(2-2-5) 
                  (Word and Meaning) 
 ลกัษณะและโครงสร้างของค าท่ีประกอบข้ึนมาจากหน่วยค าประเภทต่าง ๆ การสร้างค า  
วธีิหาความหมายของค าจากโครงสร้างของค า บริบท และพจนานุกรม 
 
HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร   3(2-2-5)  
 (Communicative Writing) 
                    ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ  
 หลกัและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบเขียน 
โดยอิสระโดยเนน้ความถูกตอ้งในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย   
 
HS208        การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในบริบททางธุรกจิ                                                     3(2-2-5)  
                   (Intercultural Communication in Business Context) 
                   ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ โดยเน้น 
ท่ีพฤติกรรมการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมทางเศรษฐกิจระดบัโลก การตระหนักในความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม และองคป์ระกอบ 
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ท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จในความสัมพนัธ์ทางการคา้และธุรกิจ 
 
HS210 การอ่านตามบริบท         3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 
                 ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
                 การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นข้ึน เพื่อจบัใจความส าคญั รายละเอียดสนบัสนุน 
หลกั และรายละเอียดสนบัสนุนรอง รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน การเลือกความ 
หมายของค าท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจากบริบท และการอ่านตีความ  
 
HS211      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบื้องต้น                                                                          3 (2-2-5) 
                 (Introduction to English Linguistics) 
ความหมาย ประวติั แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบภาษาประกอบดว้ย 
ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ภาษา 
 
HS212      การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน      3(2-2-5) 

    (English Conversation in Professions)  
     การสนทนาภาษาองักฤษในบริบทของการท างาน ฝึกพูดส านวนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั 
บุคคลและสถานการณ์ 
 
HS213     การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น  3(2-2-5) 
    (Introduction to English – Thai Translation) 
   หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
 
HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1   3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1)  
 หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของ 
จดหมาย  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความชดัเจนของขอ้ความ การฝึกเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ  
ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประวติัยอ่ การเขียนจดหมายสมคัรงาน การกรอก 
ใบสมคัร  การสัมภาษณ์เขา้ท างาน 
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HS402        สัมมนาการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ                                                        3(2-2-5) 
                   (Seminar in the Use of English for Business Communication) 
                   ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจในปัจจุบนั การวิเคราะห์ 
ประเมิน และเสนอทางออกเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ีเรียนมา รวมทั้ง 
การใชก้รณีศึกษา บทความวิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ ทั้งท่ีตีพิมพ ์
เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

2) วชิาเอกเลือก  
กลุ่มวรรณกรรม  
 

HS233  วรรณคดีองักฤษเบื้องต้น                  3(2-2-5)               
   (Introduction to English Literature) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS346    เทวต านานตะวนัตก                   3(2-2-5)               
    (Western Mythology) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  เทวต านานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจากคมัภีร์ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ 
วฒันธรรมตะวนัตก 
   
HS347  เร่ืองส้ันอังกฤษ                     3(2-2-5)               
  (English Short Stories) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  เร่ืองสั้นองักฤษท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสังคม 
 
HS348  วรรณกรรมเด็กและเยาวชน       3(2-2-5)               
  (Children’s and Adolescent Literature) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่าในงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ สาหรับเด็กและ 
เยาวชน 
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HS349  นวนิยายอังกฤษ         3(2-2-5)               
  (English Novels) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์นวนิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสังคม  
 
HS350  ละครองักฤษ         3(2-2-5)               
  (English Drama) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  บทละครส าคญัองักฤษและอเมริกนัท่ีสะทอ้นภาพชีวิตและสังคม แนวคิดและปรัชญา  
 
HS351  นิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซี        3(2-2-5)               
  (Science Fiction and Fantasy Literature) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  องคป์ระกอบและรูปแบบของนิยาย เร่ืองสั้น และภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์และแฟนตาซี 
ท่ีมีอิทธพลต่อวฒันธรรมโลก 
 
HS352  ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก                       3(2-2-5)               
  (Western Films and TV Series) 
  องคป์ระกอบและววิฒันาการภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก สาระของภาพยนตร์และซีรีส์ท่ี 
สะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสังคม  
 
HS353  เพลงและค าร้อง         3 (2-2-5)               
    (Songs and Lyrics)  
    องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์เพลง อิทธิพลของเพลงต่อวฒันธรรม และอิทธิพลของ
วฒันธรรมท่ีมีต่อแนวเพลงและเน้ือเพลง  
 
HS444  กวนิีพนธ์วจัิกษณ์                    3(2-2-5)               
  (English Poetry Appreciation) 
  ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบื้องต้น 
  องคป์ระกอบและรูปแบบของบทกว ี บทร้อยกรองภาษาองักฤษ สาระของกวนิีพนธ์ท่ีสะทอ้น 
แนวคิด ปรัชญา และสังคม 
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กลุ่มภาษาศาสตร์  
HS342  สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาองักฤษ       3(2-2-5)    
  (English Phonetics and Phonology)                                                                               
  ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ   
  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัสัทศาสตร์และสทัวทิยาภาษาองักฤษ สัทอกัษร การฝึก 
ปฏิบติัเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาองักฤษในหอ้งปฏิบติัการภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกเสียง 
ภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 
HS343       วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ                                                          3(2-2-5)   
                  (English Syntax)                                                                                                     
  HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1  
  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัวากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครงสร้าง 
ประโยคภาษาองักฤษตามทฤษฎีวากยสัมพนัธ์ การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ีนเก่ียวกบัโครงสร้างประโยคภาษา 
องักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 
HS345       ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ                                                              3(2-2-5)            
                  (English Morphology)                                                                                                         
  ศึกษาก่อน HS211 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบื้องต้น  
  ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครงสร้าง 
หน่วยค าภาษาองักฤษตามทฤษฎีวทิยาหน่วยค า การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัระบบโครงสร้างและ
ความหมายของหน่วยค าของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 
HS355 นานาภาษาองักฤษโลก          3(2-2-5) 
  (Global Englishes) 
  ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายของภาษาองักฤษในโลกยคุปัจจุบนั  
บทบาทและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษในฐานะเจา้ของภาษา ในฐานะภาษาท่ีสอง  และในฐานะภาษาต่าง 
ประเทศ รวมไปถึงความแตกต่างของภาษาองักฤษแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นแต่ละภูมิภาค 
 
HS356  ภาษาศาสตร์สังคม             3(2-2-5) 
  (Sociolinguistics) 
  แนวคิดพื้นฐานและหลกัการส าคญัของภาษาศาสตร์สังคม ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของภาษาท่ี 
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สัมพนัธ์กบับริบททางสังคม องคป์ระกอบทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อการใชภ้าษา และการประยกุตใ์ช้ 
ความรู้เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
HS357  การวเิคราะห์ตัวบทภาษา        3(2-2-5) 
  (Textual Analysis) 
  การวเิคราะห์ค าและตวับทของค าทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชโ้ปรแกรมประมวลค า 
ในภาษาองักฤษ และทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
HS358  ภาษาศาสตร์คลงัข้อมูล          3(2-2-5) 
  (Corpus Linguistics) 
  การวเิคราะห์ค าปริมาณมากท่ีเก็บไวใ้นคลงัขอ้มูลระบบดิจิทลั โดยการใชซ้อฟทแ์วร์ส าหรับ 
ประมวลค า ร่วมกบัการประยกุตท์ฤษฎีและเทคนิคเฉพาะของภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูลเพื่อศึกษาค าและ 
บริบทในภาษาองักฤษ 
 
HS359  การเปรียบต่างของภาษาองักฤษและภาษาไทย        3(2-2-5) 
  (Contrastive Analysis of English and Thai)  
  หลกัการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในดา้นการออกเสียง  
การเลือกใชค้  าศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์และความหมายของค า 
 
HS360  วจันปฏิบัติศาสตร์          3(2-2-5) 
  (Introduction to Pragmatics) 
  ภาษาท่ีใชต้ามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยเนน้การตีความจุดมุ่งหมายของผูพู้ดในดา้น การใช ้
ภาษาแบบวจันกรรม ความหมายท่ีส่ือเป็นนยั ดรรชนียพ์จน์ และความสุภาพในการใชภ้าษา 
 
HS361  วาทกรรมวเิคราะห์             3(2-2-5)  
  (Discourse Analysis) 
  การวเิคราะห์และตีความบทสนทนาโดยใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ร่วมกบัปัจจยัทางสังคม  
โดยเนน้การวิเคราะห์บทสนทนา การใชภ้าษาองักฤษของกลุ่มคนในแวดวงอาชีพต่าง ๆ และการส่ือสาร 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาองักฤษ 
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กลุ่มทกัษะภาษาองักฤษ 
HS333 การจดบันทกึและสรุปความ              3(2-2-5)              
  (Note-taking and Summary Writing) 
 ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
 หลกัและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค าบรรยายจากการฟัง การอ่าน การฝึกยอ่และสรุปความ 
 
HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ                                        3(2-2-5)        
           (English Oral Reading for Careers)  
           ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                 ทฤษฎีและบทความทางสัทศาสตร์ และภาษาศาสตร์เชิงสังคม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัทลกัษณ์ 
และลกัษณะน ้าเสียง และการน ามาประยกุตใ์ชก้บัหลกัและวธีิการอ่านประกาศ โฆษณา ข่าว และการบรรยาย
ประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ เทคนิคการใชน้ ้าเสียง การฝึก การออกเสียงใหถู้กตอ้ง การฝึกปฏิบติัจริงทั้ง 
ในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและสถานการณ์จ าลอง 
 
HS335       การอ่านเพ่ือการคิดวเิคราะห์                                                                3(2-2-5)         
                  (Critical Reading) 
  ศึกษาก่อน HS210 การอ่านตามบริบท 
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นข้ึน วเิคราะห์รูปแบบการใชภ้าษา ลีลา และ 
โวหารของขอ้ความท่ีไดอ่้าน ประเมินขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ  เพื่อแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า 
ของขอ้ความท่ีอ่าน 
 
HS336      การอ่านเพ่ือสุนทรียะ                        3(2-2-5)        
            (Reading for Appreciation) 
  ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ    
   การอ่านวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนัร่วมสมยั เพื่อความสุนทรียะ ศึกษาความคิด ปรัชญา 
วฒันธรรมของสังคมตะวนัตก 
 
HS440       เทคนิคการอภิปราย             3(2-2-5)       
            (Discussion Techniques) 
  ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทักษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
  หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม  การฝึกอภิปรายในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบั 
ระดบัของผูเ้รียน  การฝึกบทบาทในการอภิปรายทั้งในฐานะผูฟั้ง  ผูพู้ด  และผูด้  าเนินการอภิปราย 
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HS441       การพูดข้ันสูงเพ่ืองานอาชีพ            3(2-2-5)       
            (Advanced Speaking for Careers) 
  ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทักษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
  หลกัการพูดและการฝึกพูด การน าเสนอสินคา้และบริการ การเป็นพิธีกร การพูดรายงานข่าว   
การพูดเพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
 
HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์                                       3(2-2-5)         
  (Critical Writing) 
  ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
  หลกัการและการฝึกการเขียนเชิงสารวจิารณ์ โดยเสนอความคิดเห็นทศันคติต่อเร่ืองราวหรือ 
ประเด็นในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
 
HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ         3(2-2-5) 
  (English from the Media) 
  รูปแบบการใชภ้าษาองักฤษในส่ือ การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่าน และเขียน และการสร้างสรรค์ 
โครงงานภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 
 
HS456  การออกเสียงผ่านเพลง        3(2-2-5)            
  (English Pronunciation through Songs) 
  ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
  ทฤษฎีการออกเสียงค า การวิเคราะห์หน่วยเสียง และการเช่ือมค าเขา้ดว้ยกนัในบทเพลง รวมทั้ง 
การฝึกการออกเสียงตามบทเพลงภาษาองักฤษ 
 
HS457  การเขียนเชิงสร้างสรรค์               3(2-2-5)          
  (Creative Writing)  
  ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
  องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์งานเขียนเชิงสร้างสรรค ์
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กลุ่มทกัษะการแปล   
HS362  การแปลไทย-อังกฤษ              3(2-2-5)       
  (Introduction to Thai-English Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นองักฤษ 
 
HS363  การแปลข่าว 1                                                                3(2-2-5)       
  (News Translation 1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS364  การแปลสารคดี 1              3(2-2-5)       
  (Documentary Translation 1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS365  การแปลเพ่ือธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1                       3(2-2-5)       
  (Business and Public Relations Translation1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงานประชาสัมพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS366  การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                 3(2-2-5)       
  (Science and Technology Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลตวับทดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
 
HS367  การแปลเชิงวฒันธรรม              3(2-2-5)       
  (Cultural Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลตวับทเชิงสังคมวฒันธรรม การท่องเท่ียว วถีิชีวิต ประวติัศาสตร์ จากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
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HS368  การแปลงานวชิาการ               3(2-2-5)    
  (Academic Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลงานวชิาการจากภาษาองักฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS369  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 1            3(2-2-5)       
  (Translation of Film and Television Scripts 1) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา  
 
HS458  การแปลข่าว 2                  3(2-2-5)       
  (News Translation 2)                                                                                                   
  ศึกษาก่อน HS363 การแปลข่าว 1 
  การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS459  การแปลสารคดี 2                          3(2-2-5)       
  (Documentary Translation 2)                                                                                     
  ศึกษาก่อน HS364 การแปลสารคดี 1 
  การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS460  การแปลเพ่ือธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 2                                           3(2-2-5)       
  (Business and Public Relations Translation 2)                                                           
  ศึกษาก่อน HS365 การแปลเพ่ือธุรกจิและการประชาสัมพนัธ์ 1  
  การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงานประชาสัมพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 
HS461  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 2                                                3(2-2-5)       
  (Translation of Film and Television Scripts 2)                 
  ศึกษาก่อน HS369 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 1 
  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา  
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HS462  การแปลงานวรรณกรรม                                                                             3(2-2-5)    
  (Literary Translation) 
  ศึกษาก่อน HS213 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
  การแปลงานวรรณกรรมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษา 
องักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 
 
กลุ่มภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและงานอาชีพ  
HS309 ระเบียบวธีิวจัิยเบื้องต้นในการส่ือสารธุรกจิ                            3(2-2-5)                           
                 (Basic Research Methodology in Business Communication) 
  ความรู้พื้นฐานในการท าวจิยัทั้งในระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวจิยั รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวจิยัเชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบและด าเนินโครงการ 
วจิยั 
 
HS338     การส่ือสารธุรกจิ 2                                                           3(2-2-5)       
                (Business Communication 2) 
  ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
  หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใชใ้นส านกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการปฏิบติังาน
โดยสรุป การฝึกใชภ้าษาองักฤษส าหรับการประชุมในสถานการณ์จ าลอง 
 
HS370  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิไมซ์                                                                3(2-2-5)    
  (English for MICE Business) 
  ค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการวางแผน จดัการและด าเนินการประชุม
นานาชาติ การจดันิทรรศการ การจดัการท่องเท่ียว และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
 
HS371  ภาษาองักฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรม              3(2-2-5)     
  (English for Industrial Work)    
  ศพัทเ์ทคนิค ส านวน กฎระเบียบ และรายงานการปฏิบติังานในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 
HS431 ภาษาองักฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์                     3(2-2-5)                            
                (English for International Trade and Logistics) 
  ค าศพัท ์ส านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์  
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HS446     การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกจิ                                                      3(2-2-5)      
                (Business Report and Proposal Writing) 
  ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
  หลกัและการฝึกเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  
 
HS447     การเขียนเพ่ือการส่ือสารองค์กรทางธุรกจิ                                                  3(2-2-5)       
                (Writing for Corporate Communication in Business) 
  ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
  หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความเพื่อประโยชน์ในการส่ือสารองคก์รดา้นธุรกิจ ประกอบดว้ย 
การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้  บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ   
 
HS463  ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม            3(2-2-5) 
   (English for Hotel and Tourism Industries) 
  ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจการท่องเท่ียวและการโรงแรมเพื่อการส่ือสารท่ี 
ถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 
 
HS464  ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน              3(2-2-5) 
  (English for Airline Industry) 
  ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจการบินเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 
 
HS465  ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการสุขภาพ                 3(2-2-5) 
  (English for Healthcare Industry) 
  ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา ศูนยสุ์ขภาพ และ 
ศูนยดู์แลผูป่้วยและผูสู้งวยั เพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การ
ท างานท่ีหลากหลาย 
 
HS466  ภาษาองักฤษส าหรับมัคคุเทศก์              3(2-2-5)    
  (English for Tour Guide) 
  ค าศพัท ์ส านวน และฝึกปฏิบติังานมคัคุเทศก ์การจดัน าเท่ียว น าชม บรรยาย และใหร้ายละเอียด
เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการใหข้อ้แนะน าและขอ้หา้มต่าง ๆ 
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กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
HS449 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                                                             3(1-4-4)                        
  (Independent Study) 
  การเลือกศึกษาเร่ืองท่ีผูเ้รียนแต่ละคนสนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดา้นต่าง ๆ โดย 
ใหเ้ขียนรายงานการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย  ์
ประจ าวชิา 
 
HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ                                                      3(0-20-10)                         
  (Professional Internship) 
  การจดัประสบการณ์ทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก 
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา ในองคก์รต่าง ๆ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สาขาวชิา  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาอ่ืนในหลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 หน่วยกิต และมีจ านวน 
ชัว่โมงในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 ชัว่โมง  นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลจากองคก์รท่ีฝึกงาน 
และสาขาวชิา 
 
HS452 สหกจิศึกษา                                                                                  6(0-40-20)                         
                 (Co-operative Education) 
  การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้น 
วชิาการ และการปฏิบติัตนในสังคม การท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ี 
มหาวทิยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
 
ค.  กลุ่มวชิาโท  
 

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ         3(2-2-5) 
    (Business English Conversation)  
  การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ การท างาน และสังคม โดยเนน้ท่ีความถูกตอ้ง  
และความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของภาษา การเลือกใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งและเหมาะสม 
กบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ การติดต่อขอขอ้มูลทางโทรศพัท ์ 
การร้องเรียนและการแกปั้ญหาในกรณีต่าง ๆ การนดัหมาย การเสนอขาย การสอบสัมภาษณ์ การประชุม 
ทางธุรกิจ 
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HX006 การส่ือสารธุรกจิ         3(2-2-5) 
    (Business Communication)  
    หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันาทกัษะในการส่ือสารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพใน 
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ บนัทึกภายในส านกังาน ขอ้ความ 
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการปฏิบติังานโดยสรุป การเขียนประวติัยอ่ การประชุมทางไกล โดยเนน้ท่ี 
ความถูกตอ้งความเหมาะสม และความชดัเจนของถอ้ยค าท่ีใช ้รวมทั้งรูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมี 
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 

HX007      ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและต่อรองทางธุรกจิ                                                  3(2-2-5) 
                  (English for Business Presentation and Negotiation)  
                  หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอและต่อรองทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 
ในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยท่ีีมีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก และสร้างสรรค ์
อุปกรณ์ในการน าเสนอและเผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รูปแบบต่าง ๆ ของการน าเสนอและเผยแพร่ 
ทางธุรกิจในปัจจุบนั 
 
HX008      การอ่านทางธุรกจิ                                                                                                    3(2-2-5) 
                  (Readings in Business) 
                      การฝึกอ่านและวิเคราะห์ขอ้ความทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณา  
ป้ายประกาศ คู่มือการใช้ผลิตภณัฑ์ บทความวิจยัและรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ  
โดยเน้นท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของงานเขียนท่ีอ่าน การวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจกบั 
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู่ การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่าของงานท่ีไดอ่้าน  
 
HX011 การแปลอังกฤษ-ไทยเบ้ืองต้น       3(2-2-5) 

    (Introduction to English – Thai Translation)  
  หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
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     3.2 ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ สกุล และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร   

ล าดบั ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ - สกุล คุณวฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา ปี พ.ศ. 
1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
นางสาวณุวร์ี ชมพูชาติ Ph.D. (Reading Education) 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์ 
อ.บ. (ภาษาองักฤษ)                                           

State University of New York at Buffalo, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 
2541 
2538 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสุชาดา เจริญนิตย ์ อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2531 
2525 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(ภาษาศาสตร์) 

นางสาวนฤมล  จนัทรศุภวงศ ์ อ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
อ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2529 
2525 

4 อาจารย ์ นางสาวยวุรี  ทองวิวฒัน์ Ph.D. (Educational and Applied Linguistics) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 

Newcastle University, UK   
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2562 
2551 

 
2546 

5 อาจารย ์ นางสาวจิตติมา  เสง่ียมจิตร์ Ph.D. (Applied Linguistics and English 
Language Teaching) 
ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ) 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

 

University of Southampton, UK 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2560 
 

2550 
2548 
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   ผลงานทางวชิาการ และภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ 

ต าแหน่งทางวชิาการ  

ช่ือ-สกุล 

 

ผลงานทางวชิาการ 

(การค้นคว้าวจัิยหรือการแต่งต ารา) 
ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระการสอน 

(คาบ/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีจะมีใน

หลกัสูตร 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ณุวร์ี ชมพูชาติ 

1. ณุวร์ี ชมพูชาติ (2562) ต าราวชิาพฒันาทกัษะการอ่านและการ

เขียนภาษาองักฤษ (HO121) ประกอบการรักษาต าแหน่งวิชาการ 

2. Chomphuchart, N. (2017). Thai university students' attitudes 

toward the use of the Internet in learning English, Rangsit 

Journal of Educational Studies ( RJES), 4, 13-30. 

3. Chomphuchart, N. (2017). The use of the Internet in learning 

English among Thai English majors and non-English majors, 

Journal of Teaching and Education, 07, 81-87. 

4. Chomphuchart, N. (2017). Student perceptions of ICT and 

Multiliteracies, Proceedings of the 7th Conference 2017 of 

Faculty of Education, Rangsit University, Febuary 25, 2017, 89-

111. 

1. ผูพ้ิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง ปี 2553-2556 

2. Visiting Scholar School of Education, 

St.John Fisher College, U.S.A, 2011 

3. อบรมมคัคุเทศก ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัร่วมกบัการทอ่งเท่ียวแห่ง 

ประเทศไทย 

12  
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2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
สุชาดา  เจริญนิตย ์

1. สุชาดา เจริญนิตย.์ (2561) ต าราวชิาการใชภ้าษาองักฤษ    
(HO119) ประกอบการรักษาต าแหน่งวชิาการ 
2. สุชาดา เจริญนิตย.์ (2560) ต าราวชิาการใชภ้าษาองักฤษ  
(HO119) ประกอบการรักษาต าแหน่งวชิาการ 
3. สุชาดา เจริญนิตย.์ (2559) ต าราวชิาโครงสร้างภาษาองักฤษ 1 
(HS101) ประกอบการรักษาต าแหน่งวชิาการ 

 12  

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
นฤมล จนัทรศุภวงศ ์

 

1. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2562). เร่ืองเล่านกัฟุตบอลเยาวชนทีม

หมูป่าและผูช่้วยโคช้ติดถ ้าขุนน ้านางนอน และ ‘Thailand’s 

Mission Impossible’. รวมบทความวชิาการออนไลน์ ในงาน

ประชุมวชิาการระดบัชาติ ธีรทศัน์เชิงมนุษยศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคม “ความ

รัก ความตาย และอ านาจในบริบทสังคมร่วมสมยั”. คณะ

มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 

2. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2561). มุมมองของส่ือและนกัวชิาการ

ต่อเร่ืองเล่าของ Somaly Mam หลงัรายงานข่าวของ Newsweek.  

วารสาร HMA Online Journal (Special Issue): Weaving 

Research and Classroom Practice คณะมนุษยศาสตร์และ

ประยกุตศิ์ลป์ ในการประชุมทางวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 

“ลมพดัตอ้งส่องแสงเดือน”.  

 15  



มคอ.2 

 

68 

 

  3. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2560). The Road of Lost Innocence: 

อ านาจของเร่ืองเล่า. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

38, 3. 

 4. นฤมล จนัทรศุภวงศ.์ (2559). Somaly Mam “แม่พระ” หรือ 

“คนบาป”: การปะทะกนัของเร่ืองเล่า”. “ความรู้เดินทาง”. ใน 

หนงัสือรวมบทความวชิาการสายมนุษยศาสตร์ ในโอกาส 36 ปี 

คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1, 175-193. 
 

   

4. อาจารย ์
ยวุรี ทองวิวฒัน์ 

1. Tongvivat, Y. (2019, July). Brand Personality of Pre-1992 

and Post-1992 UK University Websites. Paper presented at 

CL2019 International Corpus Linguistics Conference, Cardiff, 

Wales, UK.  

2. Tongvivat, Y., Dujsik, D. (2019, June). An Analysis of 

Personal Pronouns in Brand Personality of UK University 

Websites. Proceedings of UTCC-HMA 2019, Bangkok, 

Thailand: University of the Thai Chamber of Commerce. 

 

Participant at Lancaster University 

Summer School in Corpus Linguistics: 

(Statistics in CL 2015, CL in Social 

Sciences 2016, CL in Humanities 2017, 

Digital Humanities 2018) 

Participant at Birmingham Summer 

School in Corpus Linguistics 2017 

12  
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5. อาจารย ์
จิตติมา  เสง่ียมจิตร์  

1. Baker, W., & Sangiamchit, C. (2019). Transcultural 

communication: Language, communication and culture through 

English as a lingua franca in a social network community. 

Language and Intercultural Communication. DOI: 

10.1080/14708477.2019.1606230 

2. Sangiamchit, C. (2018). ELF in Electronically Mediated 

Intercultural Communication. In J. Jenkins, W. Baker & M. 

Dewey (Eds.), The Routledge  

Handbook of English as a Lingua Franca (pp. 345-356). 

Abingdon: Routledge. 

 

 12 12 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (วชิาประสบการณ์วชิาชีพ และสหกจิศึกษา)   
 เพื่อใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ก่อนเขา้สู่อาชีพ ดงันั้นในหลกัสูตรจึงแบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผน 

 คือแผน ก ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  และแผน ข ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาสหกิจศึกษา  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนาม มีดงัน้ี 
4.1.1 มีทกัษะในการปฏิบติังานจากหน่วยงานท่ีใชภ้าษาองักฤษในการท างานเป็นหลกั   
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อกบัต่างประเทศ 
4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4.1.4  มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรับตวั 
ใหเ้ขา้กบัหน่วยงานท่ีมีลกัษณะนานาชาติ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 

 4.2 ช่วงเวลา 
  - รายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3 
                       - รายวชิาสหกิจศึกษา  ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4 
 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  - รายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  จดัช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
                       - รายวชิาสหกิจศึกษา  จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ     
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

มีการท าโครงงานหรืองานวจิยัในรายวชิาสหกิจศึกษาและรายวชิาการศึกษาอิสระ (Independent Study) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 การท าโครงงาน/งานวจิยัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการศ่ือสารธุรกิจท่ีนกัศึกษาไปฝึกงานใน
หน่วยงานนั้น ๆ หรือในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจให้มีการด าเนินการ โดยตอ้งเสนอโครงการการศึกษา
คน้ควา้หรือเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และรายงานขอ้มูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน/      
การท าวจิยัในรูปเอกสารรายงาน/การรายงานในชั้นเรียน หลงัจากเสร็จส้ินภารกิจฝึกงานไม่เกิน 4 
สัปดาห์  

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
5.2.2 สามารถคิด วเิคราะห์ ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
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5.2.3   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และน าเสนอรายงานได ้
5.2.4 มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   

 5.3 ช่วงเวลา 
    ภาคปลาย ชั้นปีท่ี 4 

  

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

   3-6 หน่วยกิต 

 

 5.5 การเตรียมการ 
 มีกระบวนการเตรียมการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือทางวชิาการแก่นกัศึกษา เช่น การเลือกหวัขอ้ 
 เร่ือง การแนะน าแหล่งขอ้มูล การจดัตารางเวลาเขา้พบ/ใหค้  าปรึกษา ก่อนเขา้ไปฝึกงานจริงอยา่ง 
 นอ้ย 2 สัปดาห์ 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1   มีกระบวนการประเมินผลงานการท าโครงงานหรือการวจิยัของนกัศึกษา เช่น การประเมิน 

โครงการ การประเมินความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการโดยใหน้กัศึกษาส่งรายงานคร้ัง 
ท่ี 1  เม่ือไปฝึกงานแลว้หรือเม่ือเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการศึกษาไดแ้ลว้ 1 เดือน และมีการเยี่ยม 
นกัศึกษาท่ีสถานประกอบการ จ านวน 2 คร้ัง   

5.6.2   การประเมินคุณภาพของผลงานจะมีการประเมินจากหวัหนา้หน่วยงานท่ีนกัศึกษาไปปฏิบติั 
งานร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือการประเมินความกา้วหนา้ในการด าเนิน 
โครงการ 

5.6.3   หลงัจากเสร็จส้ินการประเมินจะมีการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ า 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
4.1 การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 
   

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1.  มีความรอบรู้ทางวชิาการ มีทกัษะทาง
วชิาชีพท่ีใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ส่งเสริมทกัษะดา้นความรู้ในวชิาดา้นการศึกษาทัว่ไป และวชิาเฉพาะดา้น 
ทั้งดา้นความรู้วชิาการและทกัษะการใชภ้าษาในการท างานและการส่ือสารใน
บริบทท่ีหลากหลาย 
-พฒันากิจกรรมนอกหอ้งเรียนดา้นภาษาใหม้ากข้ึนและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ 
-เช่ือมโยงภาษากบังานวชิาการใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
-จดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันาศูนยภ์าษา 
-มุ่งสร้างบณัฑิตใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับจาก
หน่วยงานภาคธุรกิจภายนอก 
-จดัใหน้กัศึกษาเรียนรู้ผา่นระบบ Hybrid Learning  ก าหนดใหน้กัศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มูลโดยใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และน าเสนอผลงานโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม 
- จดัเสวนาการจดัท าโครงการนกัศึกษาเพื่อเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาได้
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งคณะวชิาและระหวา่งสถาบนั 

 2.   มีความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจและการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

-ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้หลกัในการบริหารจดัการ เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการคิด
อยา่งเป็นระบบ 
-สร้างชมรมใหเ้ป็นเวทีในการส่งเสริมทกัษะความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจและ
การประกอบอาชีพ และสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจท่ีจดัข้ึน 
-จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษารู้จกัหลกัคิด หลกัทฤษฎี และหลกัปฏิบติั
ทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ เชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทางธุรกิจ
และการประกอบอาชีพ 
-สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีกระบวนการคิดและถ่ายทอดความรู้ มีความเป็นเลิศ 
และมีวนิยัทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ 
-สร้างกิจกรรม (Simulation)  เพ่ือเสริมสร้างภาวะความเป็นผูน้ าทางธุรกิจ 

3.    มีความสามารถในการวเิคราะห์อยา่งมี
เหตผุล และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อการตดัสินใจ
และแกปั้ญหา  

-จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาคิด วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล  เช่นในลกัษณะ
กรณีศึกษา เพื่อนกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา  
-ก าหนดใหมี้โอกาสใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเพื่อ
ประกอบการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

4.    มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

-พฒันาช่องทางการส่ือสารดา้นคุณธรรมท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 
-ส่งเสริมใหมี้การน าคุณธรรมสู่การปฏิบติั 
-จดัใหมี้กิจกรรม/การประกวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าคุณธรรมมาปฏิบติัไดจ้ริง 
-การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียนและส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรม
วชิาการในดา้นดงักล่าว 
-ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้ไปฝึกทกัษะและมีประสบการณ์กบัชุมชน
เพ่ือปลูกฝังใหมี้จิตสาธารณะและเห็นคุณค่าของวชิาชีพของตน 

5.   มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และ
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสงัคม
ไดอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

-ก าหนดใหมี้การสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย มารยาทในการเขา้สงัคม การ
ส่ือสารโดยใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ  สามารถใชว้จนภาษาและอวจัน
ภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัโอกาสและสถานการณ์   
-ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัสร้าง
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น และฝึกการเป็นผูน้ า ผูต้าม ผูฟั้งและผูป้ฏิบติัท่ีดี  
พร้อมทั้งฝึกปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบททางสงัคมธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 4.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   (4)  มีจิตสาธารณะ 
   (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   
 4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  
(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยัโดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงาน 

ภายในเวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตามระเบียบ 
ของมหาวทิยาลยั 

(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 
(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความ 

ซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
(5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
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4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 (1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา จากการใหค้ะแนนการ 
      เขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4.2.2 ความรู้ 
 4.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการประกอบอาชีพ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแท ้และสามารถประยกุต์ 
     ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 4.2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ  

      ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั  
(2) จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น 
      และซกัถามขอ้สงสยั 
3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 

 4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 
 

4.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
 4.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได ้   
      อยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสาร 
      อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 4.2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1) จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์และวพิากษ ์พร้อมทั้ง 

      ฝึกการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ น าไปบูรณาการ 
      กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
(4) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   

 4.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1) ประเมินผลจากการทดสอบ 

(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 

4.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ 
      ความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมี     
    ประสิทธิภาพ 

 4.2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

  (1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างานร่วมกบั 
      ผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการเรียนรู้ 
      เพื่อพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้ง 
      ดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบต่อ 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
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4.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 
(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  

 
4.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.2.5.1 ผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสมอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด  
      การฟัง และการเขียน  
(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใช ้   
      เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  (1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบวดัผล   
(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเป็นรูปเล่ม  

 
4.3 ความสัมพนัธ์ของผลการเรียนรู้ และผลลพัธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาฑิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรฐานท่ี 1  
ดา้นผลลพัธ์ผูเ้รียน ดงัน้ี 
 (1.1) เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ และความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมัน่คง 
และคุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติโดยเป็นผูมี้คุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมัน่ มานะ บากบัน่ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชีิพ  
 (1.2) เป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม มีทกัษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ 
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสังคม มีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ 
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สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มพูนมูลค่าใหก้บัตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 (1.3) เป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยดึมัน่ในคงวามถูกตอ้ง รู้คุณค่า  
และรักษค์วามเป็นไทย ร่วมมือรวมพลงัเพื่อสร้างสรรคก์ารพฒันาและเสริมสร้างสันติสุข อยา่งย ัง่ยนืทั้งใน 
ระดบัครอบครัว ชุมชน สังคมและประชาคมโลก 
ความสัมพนัธ์ของผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร และผลลพัธ์ผู้เรียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา 

ด้าน ผลการเรียนรู้ ผลลพัธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผู้มคีวามรู้
ความสามารถ
รอบด้าน 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวตักรรม 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

คุณธรรม  จริยธรรม (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
(2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
(3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(4)  มีจิตสาธารณะ 
(5)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 

  X 
X 
X 
X 
X 

ความรู้ (1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสาร
ธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ
อยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุตค์วามรู้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

  

ทกัษะทางปัญญา (1) สามารถคิดวเิคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสม
และเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติั
เพ่ือการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ช้
แกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัและส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 
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ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสมัพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการ
เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ  ศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์
(4) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  X 
X 
 

X 
 
 

X 
 

X 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูล
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและ
น าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

X 
X 
 

X 
 

X 

 
 

 

 

4.4. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา   
         (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี   
 คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   (4)  มีจิตสาธารณะ 
   (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

  ความรู้ 
(1) ความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) มีความรู้ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อส่ือสารธุรกิจอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 
(5) มีความเขา้ใจภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจอยา่งถ่องแทแ้ละสามารถประยกุตค์วามรู้ 
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ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  ทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 

(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

(4) สามารถน าความรู้ทางภาษามาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัและส่ือสารอยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 

      ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศกัด์ิศรีของ 

ความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 
(5) สามารถใชภ้าษาองักฤษเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและหมู่คณะไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
         ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถน าความรู้ทางภาษาไปสืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping)    
   ความรับผดิชอบหลกั        ความรับผดิชอบรอง 
 

 
 

รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

วชิาแกนสาขา 
(บังคบั) 

                       

HO119 การใช้
ภาษาองักฤษ 1 

                        

HO120 พฒันาทกัษะการ
ฟังและการพดู
ภาษาองักฤษ 

                       

HO121 พฒันาทกัษะการ
อ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษ 

                       

HO195 การใช้
ภาษาองักฤษ 2    

                       

HO209 วรรณกรรม
ตะวนัตกเบ้ืองตน้ 

                       

กลุ่มวชิาเอก                        

วชิาเอกบังคบั                        

HS103 การออกเสียง
ภาษา องักฤษ 

                       

HS201 ค าและ
ความหมาย 

                       

HS205 การเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร 

                       

HS208 การส่ือสาร
ระหวา่งวฒันธรรมใน
บริบททางธุรกิจ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS210 การอ่านตาม
บริบท 

                       

HO211ภาษาศาสตร์
ภาษาองักฤษ เบ้ืองตน้ 

                       

HS212 การสนทนา
ภาษาองักฤษในการ
ท างาน 

                       

HS213 การแปลองักฤษ-
ไทย  

                       

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 
1 

                       

HS402 สมัมนาการใช้
องักฤษเพ่ือการส่ือสาร
ธุรกิจ 

                       

วชิาเอกเลือก                        

กลุ่มวรรณกรรม                        

HS233 วรรณคดีองักฤษ
เบ้ืองตน้ 

                       

HS346 เทวต านาน
ตะวนัตก 

                        

HS347 เร่ืองสั้นองักฤษ                        

HS348 วรรณกรรม เด็ก
และเยาวชน 

                       

HS349 นวนิยายองักฤษ                        

HS350 ละครองักฤษ                        

HS351 นิยาย
วิทยาศาสตร์และแฟนตา
ซี   

                       

HS352 ภาพยนตร์และซี
รีส์ตะวนัตก 

                       

HS353 เพลงและค าร้อง                        
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS35 ภาพยนตร์
ตะวนัตก 

                       

HS444 กวีนิพนธ์วิจกัษ ์                        

กลุ่มภาษาศาสตร์                        

HS342 สทัศาสตร์
และสทัวิทยา
ภาษาองักฤษ 

                       

HS343 วากยสมัพนัธ์
ภาษาองักฤษ 

                       

HS345 ระบบหน่วยค า
ภาษาองักฤษ 

                       

HS355 นานา
ภาษาองักฤษโลก    

                       

HS356ภาษาศาสตร์
สงัคม      

                       

HS357 การวิเคราะห์ตวั
บทภาษา 

                       

HS358ภาษาศาสตร์
คลงัขอ้มูล    

                       

HS359 การเปรียบต่าง
ของภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย    

                       

HS360 วจันปฏิบติั
ศาสตร์   

                       

HS361 วาทกรรม
วิเคราะห์      

                       

กลุ่มทักษะภาษาองักฤษ                        

HS333 การจดบนัทึก
และสรุปความ 

                       

HS334 การอ่านออก
เสียงภาษาองักฤษเพ่ือ
งานอาชีพ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS335 การอ่านเพ่ือการ
คิดวิเคราะห์ 

                       

HS336 การอ่านเพ่ือ
สุนทรียะ 

                       

HS440 เทคนิคการ
อภิปราย 

                       

HS441 การพดูขั้นสูงเพ่ือ
งานอาชีพ 

                       

HS445 การเขียนเชิงสาร
วิจารณ์ 

                       

HS455 ภาษาองักฤษจาก
ส่ือ 

                       

HS456 การออกเสียง
ผา่นเพลง 

                       

HS457 การเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

                       

กลุ่มทักษะการแปล                        

HS339 การแปลไทย-
องักฤษ  

                       

HS363 การแปลข่าว 1                         

HS364 การแปลสารคดี 
1 

                       

HS365 การแปลเพื่อ
ธุรกิจและการประชา 
สมัพนัธ์ 1  

                       

HS366 การแปลดา้น
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

                       

HS367 การแปลเชิง
วฒันธรรม 

                       

HS368 การแปลงาน
วิชาการ 
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รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS369 การแปลบท
ภาพยนตร์และบท
โทรทศัน์ 1 

                       

HS458 การแปลข่าว 2                        

HS459 การแปลสารคดี 
2 

                       

HS460 การแปลเพื่อ
ธุรกิจและการประชา 
สมัพนัธ์ 2 

                       

HS461 การแปลบท
ภาพยนตร์และบท
โทรทศัน์ 2 

                       

HS462 การแปลงาน
วรรณกรรม 

                       

กลุ่มภาษา อังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารทางธุรกจิและ
งานอาชีพ 

                       

HS309 ระเบียบวิธีวิจยั
เบ้ืองตน้ในการส่ือสาร
ธุรกิจ 

                       

HS338 การส่ือสารธุรกิจ 
2 

                       

HS370 ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจไมซ ์        

                       

HS371 ภาษา องักฤษ
เพื่องานอุตสาหกรรม 

                       

HS431 ภาษา องักฤษ
เพ่ือการคา้ระหว่าง
ประเทศและโลจิสติกส์ 

                       

HS446 การเขียนรายงาน
และขอ้เสนอทางธุรกิจ 

                       



มคอ.2 

 

85 

 

 
 

รายวชิา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

 
 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

HS447 การเขียนเพ่ือการ
ส่ือสารองคก์รทางธุรกิจ 

                       

HS449 การ ศึกษา
คน้ควา้อิสระ 

                       

HS450ประสบการณ์
วิชาชีพ 

                       

HS452 สหกิจศึกษา 
 

                       

HS463 ภาษา องักฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการ
โรงแรม   

                       

HS464 ภาษา องักฤษ
เพื่ออุตสาหกรรมการบิน 

                       

HS465 ภาษา 
องักฤษเพ่ืออุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ     

                       

HS466 ภาษา องักฤษ
ส าหรับมคัคุเทศก ์

                       

วชิาโท                        

HX002 การสนทนา
ภาษาองักฤษธุรกิจ 

                       

HX006 การส่ือสารธุรกิจ                        

HX007 ภาษา 
องักฤษเพ่ือการน าเสนอ
และต่อรองทางธุรกิจ 

                       

HX008 การอ่านทาง
ธุรกิจ 

                       

HX011 การแปลองักฤษ-
ไทยเบ้ืองตน้ 
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4.5 ความคาดหวงัของผลลพัธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินภาคการศึกษา 
 

ช้ันปี  รายละเอยีด 

ช้ันปีที ่1 นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานดา้นสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม ธุรกิจและ
การประกอบการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคุณภาพชีวิตและสังคม
ท่ีย ัง่ยนื และทกัษะภาษาองักฤษและการส่ือสารเพื่อต่อยอดการเรียนรู้
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ช้ันปีที ่2 นกัศึกษามีความรู้และประสบการณ์การใชท้กัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็น
ทั้ง 4 ดา้น: ฟัง พูด อ่าน และเขียน และดา้นการคิดวิเคราะห์อยา่งมี
วจิารณญาณ  

ช้ันปีที ่3 นกัศึกษามีความรู้และประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษในบริบทท่ีได้
เลือกตามความถนดัหรือตามศกัยภาพของตน เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ีน 

ช้ันปีที ่4 นกัศึกษามีความพร้อมในการใชท้กัษะทางภาษาเพื่อประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 

 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

5.1 กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้น 

ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545   
  

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 (1)  การประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาหรือคณะกรรมการท่ี 
สาขาวชิาแต่งตั้ง 

(2)  การประเมินผลการสอบของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของสาขาวชิาหรือคณะกรรมการ 
ท่ีสาขาวชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลการสอบ 

(3)  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวชิาประสบการณ์วชิาชีพ  และสหกิจ 
ศึกษาซ่ึงทางสถานประกอบการเป็นผูร้ายงาน 
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 5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1)  ภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในเร่ืองระยะเวลา 

ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 
              (2) การตรวจสอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความ 
พึงพอใจบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
 

5.3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

5.3.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธ์ิได้รับอนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
5.3.1.1 การให้อนุปริญญา 

นกัศึกษาศึกษาไดห้น่วยกิตครบถว้นตามหลกัสูตรขั้นปริญญา ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ถึง  
2.00 แต่ไม่ต ่ากวา่  1.75 หรือสอบไดห้น่วยกิตตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละสาขาวชิาของหลกัสูตร แต่ยงัไม่ถึง 
ขั้นปริญญา มีสิทธิขอรับอนุปริญญาได ้ 

5.3.1.2 การอนุมัติปริญญา 
5.3.1.2.1 นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บอนุมติัปริญญาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

                                         (1) สอบไล่ไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาท่ี 
ก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต  
พ.ศ. 2545 

(2) ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไม่มีพนัธะติดคา้งหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
(5) เขา้ร่วมกิจกรรมบณัฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชัว่โมงตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด                          
(6)  สอบผา่นขอ้สอบวดัมาตรฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจ ดา้นเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และดา้นบริหารธุรกิจตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด  

5.3.1.2.2 นกัศึกษาท่ีสอบไล่ไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร แต่แตม้เฉล่ียสะสม 

ไม่ถึง 2.00  จะไดรั้บอนุมติัปริญญาก็ต่อเม่ือ 
(1) ลงทะเบียนศึกษาวชิาท่ีเปิดสอนตามหลกัสูตรต่อไปอีกจนกวา่จะท าแตม้เฉล่ีย 

สะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย 
การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 

(2) ลงทะเบียนศึกษาซ ้ าเฉพาะวชิาซ่ึงนกัศึกษาเคยสอบไดล้ าดบัขั้น D+ D หรือ F  
จนกวา่จะท าแตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2545 วา่ดว้ยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 
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5.3.1.2.3 ในกรณีท่ีไดรั้บร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวทิยาลยัวา่ นกัศึกษาผูใ้ดมี 
พฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง สภามหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะชะลอการ 
อนุมติัปริญญาเอาไวก่้อน เพื่อสอบสวนพฤติกรรมและหาความจริง ในกรณีท่ีผลของการสอบสวนเป็น 
ท่ีปรากฏชดัวา่นกัศึกษาผูน้ั้นมีพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรงจริง  
สภามหาวทิยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่อนุมติัปริญญา 
 

หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

  1) จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยั บทบาทหนา้ท่ี 
ของอาจารย ์กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์
  2) ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์พิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน การวดัและการประเมิน 
ผลการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวชิาการเสนอผล 
งานทั้งในและต่างประเทศ 
  3) คณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์ จดัประชุมคณะเพี่อใหค้ณาจารยท์ราบถึงวตัถุประสงคข์อง 
การจดัการศึกษา เป้าหมายของหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิท่ีมุ่งหวงั ตลอดจนจดัการอบรมวธีิการสอน เพื่อให้ 
คณาจารยไ์ดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้นวธีิการสอน และเพิ่มพูนความรู้ในดา้นการเรียนการสอนใหท้นัต่อความ 
เปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 
 

6.2 การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  6.2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

      1) มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้รับการอบรมทาง 
การสอนทั้งภายใน และภายนอกมหาวทิยาลยั และในต่างประเทศ  
     2) มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผล โดยคณะมนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์จดั 
ใหมี้การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ การแนะน าเร่ืองการตดัเกรดออนไลน์ ให้ 
คณาจารยเ์ป็นประจ าทุกปี 
 6.2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ 
  1) มีการพฒันาดา้นวชิาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวทิยาลยัสนบัสนุนให้ 
คณาจารยท์  างานวิจยั ทั้งในและนอกสถาบนั ใหทุ้นและหาแหล่งทุนเพื่อการวจิยั พร้อมทั้งจดัอบรม 
เก่ียวกบัการท าวจิยัและจดัหาท่ีปรึกษา (Mentor)  
             2)  มีการพฒันาดา้นวชิาชีพ โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวทิยาลยัใหทุ้นคณาจารย ์
ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ และความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ ตลอดจนจดัใหมี้โครงการสหกิจอาจารย ์
เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดเ้พิ่มพูนประสบการณ์โดยปฏิบติังานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กบัวชิาท่ีสอน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
   

หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
7.1 การก ากบัมาตรฐาน  

7.1.1 มีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูก้  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบติั 

ใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
7.1.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ 

อาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท าทุกปี 

อยา่งต่อเน่ือง 
7.1.3 มีจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการ 

ศึกษาตามหลกัสูตร 
7.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
7.1.5 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ตอ้งไม่เกิน 5 ปี (จะตอ้งปรับปรุงใหเ้สร็จ 

และอนุมติั/ใหค้วามเห็นชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/สถาบนั/ เพื่อใหห้ลกัสูตรใชง้านในปีท่ี 6) 
 

7.2 บัณฑิต 

   7.2.1 คุณภาพบณัฑิตอา้งอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยใชค้่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต (คะแนนเต็ม 5) ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1) คุณธรรมจริยธรรม  
  2) ความรู้  
  3) เชาวปั์ญญาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน  
  4) ดา้นปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน  
  5) ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
   7.2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

7.3 นักศึกษา 
     7.3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรร่วมกนัทบทวนเอกสารและเกณฑก์ารรับนกัศึกษา เพื่อก าหนด 
จ านวนรับนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ เกณฑก์ารรับนกัศึกษา และกระบวนการรับนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 7.3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

        สาขาวชิาฯไดก้ าหนดระเบียบใหน้กัศึกษาเขา้ใหม่ของหลกัสูตรทุกคนตอ้งผา่นกิจกรรม 
บงัคบัระดบัคณะและระดบัหลกัสูตร ก่อนเขา้ศึกษา ดงัน้ี กิจกรรมปฐมนิเทศ เขา้ค่ายลูกแม่ไทร เขา้ค่าย 
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คุณธรรมจริยธรรม เขา้ค่าย English Camp และ กิจกรรมรุ่นนอ้งพบรุ่นพี่ รวมทั้งการเขา้เรียนในรายวชิา 
ปรับพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษ 

7.3.3 การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนว 
      สาขาวชิาไดจ้ดัอาจารยท่ี์ปรึกษาส าหรับใหค้  าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษาตั้งแต่ 

ชั้นปีท่ี 1 จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา 
 

 7.3.4 การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
 อาจารยท่ี์ปรึกษาจะติดตามดูแลอตัราการคงอยูแ่ละการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาใน 

แต่ละปีการศึกา 
7.3.5 ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

7.3.5.1 ความพึงพอใจและการร้องเรียนในรายวชิาท่ีเรียน 

 1) กรณีท่ีนกัศึกษาประเมินตนเองแลว้วา่ไม่ถนดัในกลุ่มวิชาเอกเลือกท่ีไดเ้ลือกไว ้นกัศึกษา 
สามารถแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอเปล่ียนไปเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือกอ่ืนได ้ 

 2) นกัศึกษาสามารถแจง้หรือร้องเรียนปัญหาการเรียนการสอน หรือปัญหาส่วนตวัท่ีจะ 
ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้

   7.3.5.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา  
       1) กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินรายวชิาใดสามารถยืน่ค  าร้องขอดู 
กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวชิาได ้
           2) การร้องเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 
 

7.4 อาจารย์ 
7.4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

7.4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
มีการสร้างระบบ การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปตาม  

มคอ. 2 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
  7.4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวฒิุ ต าแหน่งทางวชิาการ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด หลกัสูตร 
ร่วมกบัคณะวชิามีการวางแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัดา้นอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการ 
อุดมศึกษา มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งชดัเจน การ 
บริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชดัเจน 

7.4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
คณะฯ มีระบบในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ฝ่ายบริหารของคณะมีเจา้หนา้ท่ีท่ี 
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รับผดิชอบประสานงานและจดัท าโครงการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์คณะฯ มีการจดัท าแผนพฒันา 
และส่งเสริมการพฒันาอาจารย ์และมีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีส าหรับการพฒันาอาจารย  ์

7.4.2 คุณภาพอาจารย ์มีเกณฑก์ารพิจารณาต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
7.4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก  
7.4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
7.4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระดบัปริญญาเอก (นบั 1 ปี ตามปี 

ปฏิทิน) 
7.4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงในฐาน 

ขอ้มูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
7.4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

7.4.3.1 การคงอยู ่– อตัราการคงอยูข่องอาจารยใ์นหลกัสูตรตลอดปีการศึกษานั้น ๆ 
7.4.3.2 ความพึงพอใจ - การสอบถามความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีต่อ  

(1)  การบริหารหลกัสูตร (2) การควบคุม ดูแล การให้ค  าปรึกษาวทิยานิพนธ์แก่นกัศึกษา (3) ส่ิงสนบัสนุน 
การเรียนรู้ 
 
7.5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

7.5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
 7.5.1.1 ออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 

1) มีระบบการออกแบบหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งตามกรอบ TQF และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด-ปิด หลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัของมหาวทิยาลยั 

2) มีกลไกการด าเนินงานตามระบบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร กรรมการวพิากษ ์
หลกัสูตร อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ในการด าเนินงานเพื่อออกแบบและพฒันาน าหลกัสูตร  

3) จดัประชุมใหอ้าจารยทุ์กคนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาและวพิากษห์ลกัสูตร การสร้างความเขา้ใจ 
ในเร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ TQF  

4) พฒันาหลกัสูตรภายใตค้วามคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น นกัศึกษา บณัฑิต ผูป้ระกอบการ  
คณาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

5) คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรจดัท ารูปเล่มหลกัสูตรฉบบัปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ กรรมการวชิาการ กรรมการบริหารมหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลยั และ สกอ. เพื่อ 
ใหค้วามเห็นชอบ 

6) มีการจดัประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ร่วมหารือ 
แนวปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอนเป็นประจ าอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง และมีการควบคุม 
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ก ากบัติดตามการจดัท า มคอ.3 - มคอ.7 ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 
7) หลกัสูตรมีการก าหนดสาระวชิาทางทฤษฎี และการปฏิบติัท่ีช่วยพฒันาความรู้ ทกัษะอยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 
 7.5.1.2 การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
  การวางแผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีกลยทุธ์ในการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 
กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ โดยหลกัฐานฯ มีการปรับปรุง 
นอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

7.5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
7.5.2.1 การก าหนดผูส้อน 
การพิจารณาก าหนดผูส้อน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณา โดยพิจารณา 

จากการก าหนดผูส้อนในอดีตยอ้นหลงั 3 ปี ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี  
และคุณสมบติัของผูส้อน 

7.5.2.2 การก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจดัการเรียนการสอน 

มีการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปีละ 2 คร้ัง 
7.5.3 การประเมินผูเ้รียน 

7.5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การก าหนดใหทุ้กรายวชิามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีสอดคลอ้งกบั มคอ.2 

7.5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
หลกัสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาโดย 
1) กรรมการหลกัสูตรท าการประเมินการใหค้ะแนนในแต่ละรายวชิา 
2) มีการติดตามและประเมินผล และรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริหารหลกัสูตร 
7.5.3.3 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5, 

มคอ.6 และมคอ.7) อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 
  
7.6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

7.6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 หลกัสูตร มีระบบการมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อใหมี้ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้โดย 
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มีการก าหนดใหห้ลกัสูตรจดัท าบนัทึกระบุความตอ้งการส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อท่ีคณะฯ จะไดด้ าเนิน 
การจดัซ้ือต่อไป 

7.6.2 จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
  7.6.2.1 หลกัสูตรมีการจดัการส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนดงัน้ี 

- หอ้งเรียนท่ีทนัสมยั และพอเพียงต่อการจดัการเรียนการสอนและสัมมนา 
7.6.2.2 อุปกรณ์การศึกษาและจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายส าหรับนกัศึกษา 

ในหอ้งเรียน และมีห้องสมุดท่ีเป็นห้องสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ ต ารา รวมถึงฐานขอ้มูลใหน้กัศึกษาสืบคน้ได้ 
7.6.2.3 คณะวชิามีส่วนร่วมในการคดัเลือกหนงัสือ ต าราและฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยั 

ส าหรับใชง้านในห้องสมุดกลาง 
7.6.2.4 ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัเตรียมไวใ้ช้ 

ในกระบวนการเรียนรู้ 
  7.6.2.5 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและ 
อาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
  หลกัสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้และมี 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 

7.7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

(ปรับตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนงัสือท่ี ศธ.0506(1)/ว1639 

ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม  2558 และไดรั้บการอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 4 

พฤษภาคม  2559) 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีปีที่ 1 ปีปีที่ 2 ปีปีที่ 3 ปีปีที่ 4 ปีปีที่ 5 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีอยา่งนอ้ย 4 คน และ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาโท/เอก อยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมี
ส่วนร่วมในการประชุมแต่ละคร้ัง  เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x  x  x 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/
สาขาวิชา (ถา้มี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้
มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดการสอบวนัสุดทา้ยของภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
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(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ก่อนการ
ตรวจประเมินหลกัสูตรแต่ไม่เกิน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนด อยา่งน้อยร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น กลุ่ม
วิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของทุกหลกัสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

x  x x x x 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

   x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

    

x 

 
 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
    พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะประเมินผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยประเมิน 
จากการทดสอบยอ่ย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 
ในชั้นเรียน เป็นตน้  หากประเมินเบ้ืองตน้แลว้พบวา่วธีิการท่ีใชไ้ม่สามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะปรับ 
เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่  รวมทั้งจดัประชุมคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเพื่อการแลกเปล่ียนเรียน 
รู้เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการสอนต่อไป 
 8.1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
   นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น วธีิการสอน  การตรงต่อเวลา การช้ีแจง 
เป้าหมาย/วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล การใชส่ื้อการสอน เป็นตน้ โดยนกัศึกษา 
จะประเมินการสอนออนไลน์เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา   ทั้งน้ีผลการประเมินจะ 
จดัส่งใหผู้ส้อนและหวัหนา้หลกัสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป   
 

8.2 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม จะท าโดย 

      8.2.1 ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
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      8.2.2 ประเมินโดยนกัศึกษาเป็นกลุ่มตามชั้นปีการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4  
 8.2.3 ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต และสถานประกอบการต่าง ๆ  
8.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียน 
การสอนของสาขาวชิาตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตร 
ภายในระดบัสาขาวชิา  และจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลกัสูตรภายนอก 
  

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและแจง้ในท่ีประชุมคณาจารย์ 
ประจ าสาขาวชิาเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ทั้งน้ี 
เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต   
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กบัหลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
1.  ช่ือหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิมปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
                สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ  
                ส่ือสารธุรกิจ 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in    
                     English for Business  
                     Communication 
 

 

ภาษาไทย หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
                สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและ   
          การส่ือสารนานาชาติ 

ภาษาองักฤษ Bachelor of Arts Program in    
                   English for Professional and   
                   International Communication 

 
 เปล่ียนแปลงช่ือ 
 

 

 

 

 
 

 

2.  ช่ือปริญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรเดิม ปี พ .ศ .  2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบณัฑิต                    
             (ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ) 
ช่ือยอ่:   ศศ.บ.  
             (ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 

ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts  
     (English for Business Communication) 
ช่ือยอ่:   B.A. (English for Business   
             Communication) 
 
 

ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็:  ศิลปศาสตรบณัฑิต                    
(ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ) 
ช่ือยอ่:   ศศ.บ.  
 (ภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 

ช่ือเตม็:  Bachelor of Arts  
             ( English for Professional and   
             International Communication ) 
ช่ือยอ่:   B.A. (English for Professional and   
             International Communication ) 

 
เปล่ียนแปลงช่ือ 
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3. ปรัชญาและ/หรือวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
3.1 ปรัชญา 
หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 

 การสร้างหลกัสูตรคณะมนุษยศาสตร์ค านึงถึง
โอกาสในการประกอบอาชีพของผูส้ าเร็จ
การศึกษาเป็นส าคญั  สามารถออก ไป
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและ
วเิคราะห์อยา่งมีระบบ มีจริยธรรมในวชิาชีพ มี
จิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม 
 

การสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความ
พร้อมดว้ยความรู้ความสามารถทาง
ภาษาองักฤษ สามารถออกไปประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รู้จกัคิดและวเิคราะห์อยา่ง
มีระบบ มีจริยธรรมในวิชาชีพ  
มีจิตส านึกท่ีดีงามต่อสังคม และมีความ
เป็นสากล 
 

 
เปล่ียนแปลง 

 

 
3.2  วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
1.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจใน
วชิาภาษาองักฤษทั้งในดา้นทฤษฎีและการ
น าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจ
ลกัษณะของภาษาองักฤษตามหลกั
ภาษาศาสตร์ในเชิงความหมาย จิตวทิยา 
และสังคมวทิยา 
3.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีทกัษะในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนและแปล  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสาร
ธุรกิจ  และศึกษาความรู้เพิ่มเติมในระดบั
ท่ีสูงข้ึน 
 

  

1.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจใน
วชิาภาษาองักฤษทั้งในดา้นทฤษฎีและ
การน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจ
ลกัษณะของภาษาองักฤษตามหลกั
ภาษาศาสตร์ในเชิงความหมาย จิตวทิยา 
และสังคมวทิยา 
 3.  เพื่อใหผู้ศึ้กษามีทกัษะในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนและแปล อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ส่ือสารธุรกิจ  และศึกษาความรู้เพิ่มเติม
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความ 
สามารถในการเขา้ใจมนุษย ์สังคม และ
วฒันธรรม มีสุนทรียภาพทางภาษา มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีวธีิการคิดท่ีเป็น
ระบบและสร้างสรรค ์สามารถแกปั้ญหา
เชิงวเิคราะห์และวจิารณ์ รวมทั้งสามารถ
น าความรู้ไปสร้างสรรคง์านหรือ

 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มใหม่ 1 ขอ้  
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ประกอบอาชีพ และด ารงตนในสังคมได้
เป็นอยา่งดี 

 
4.  โครงสร้างหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563 สรุปการเปลีย่นแปลง 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  
สาขาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ                                                                       
                    138  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  
สาขาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
                      129  หน่วยกติ 

ปรับลดจ านวนลง 
9 หน่วยกิต 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป           30  หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  21 หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 15 
   กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   3 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 

 ข. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก จากกลุ่มวชิา
ต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ   
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

 กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป           30  หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั  21  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 15 
   กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ   3 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 

 ข. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-เลือก จากกลุ่มวชิาต่อไปน้ี  
ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ   
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

 กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   

 

คงเดิม 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ              102  หน่วยกิต 2. หมวดวชิาเฉพาะ                          93  หน่วยกิต  
ปรับลดจ านวนหน่วย   
กิตในกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
และเพ่ิมในกลุ่มวชิาเอก
เลือก 

    ก.  กลุ่มวชิาแกน                  24   หน่วยกิต     ก.  กลุ่มวชิาแกน                         21   หน่วยกิต 
    ข.  กลุ่มวชิาเอก                   63   หน่วยกิต     ข.  กลุ่มวชิาเอก                          57   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวชิาเอกบังคบั        42   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวชิาเอกเลือก         21   หน่วยกิต 

         - กลุ่มวชิาเอกบังคบั               30   หน่วยกิต 
         - กลุ่มวชิาเอกเลือก                 27   หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก หลกัสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวชิาเอก              63  หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก หลกัสูตรปกติ 

1)  กลุ่มวชิาเอก                         57   หน่วยกิต 
แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 

1)  กลุ่มวชิาเอก                   57   หน่วยกิต 
2)  วชิาสหกิจศึกษา              6     หน่วยกิต 

แผน ข หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 
1)  กลุ่มวชิาเอก                  51  หน่วยกิต 
2)  วชิาสหกิจศึกษา          6     หน่วยกิต 

    ค.  กลุ่มวชิาโท                15    หน่วยกิต     ค.  กลุ่มวชิาโท                       15    หน่วยกิต คงเดิม 
(3) หมวดวชิาเลือกเสรี                 6    หน่วยกิต (3) หมวดวชิาเลือกเสรี                 6    หน่วยกิต คงเดิม 
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ตารางเทียบรายวชิาในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษเพ่ือ 
การส่ือสารธุรกจิ กบัหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือ 
อาชีพและการส่ือสารนานาชาติ 
 

รายวชิาในหลกัสูตร พ.ศ. 2560 รายวชิาในหลกัสูตร พ.ศ. 2563 สรุปการ
เปลีย่นแปลง 

 วชิาแกนสาขา  

HO119  การใช้ภาษาองักฤษ                    3(2-2-5) 
(English Usage)                                 
             โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดย
เน้นท่ีความถูกตอ้งเหมาะสมของการเลือกใช้ค  า 
ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบ
ภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดข้ึน    

HO119  การใช้ภาษาองักฤษ 1               3(2-2-5) 
(English Usage 1)                                 
             โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดย
เน้นท่ีความถูกต้องเหมาะสมของการเลือกใช้ค  า 
ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ รูปแบบ และท าเนียบ
ภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดข้ึน    

- ปรับแค่ช่ือวชิาให้
เป็นระดบั 1  
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพูด   
              ภาษาองักฤษ                              3(2-2-5) 
              (English Listening and Speaking Skills 
               Development)                                 
             พฒันาทกัษะการฟังและการพดู
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ฝึกฟังบทสนทนา 
ประกาศ ข่าว และขอ้ความสั้น ๆ ท่ีมีเน้ือหาไม่
ซบัซอ้น เพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียด
หลกั รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบบ่อยใน
ชีวติประจ าวนัและชั้นเรียน ฝึกส่ือสารและโตต้อบ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเองและส่ิงรอบตวั การแสดง
ความคิดเห็นทั้งในเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจและเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียนจากส่ือประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจาก
ขอ้ความท่ีไดฟั้ง 

 HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพูด   
              ภาษาองักฤษ                              3(2-2-5) 
              (English Listening and Speaking Skills 
               Development)                                 
การฝึกฟังและฝึกสนทนาในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั ความ
เขา้ใจ    ศพัทแ์ละส านวน ฝึกส่ือสารและโตต้อบ 
แสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์และวจิารณ์เก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ 

- แกไ้ขค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HO121  พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   
              ภาษาองักฤษ                     3(2-2-5) 
              (English Reading and Writing Skills 
               Development)                                 
                เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะ
การอ่าน การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น

HO121  พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   
              ภาษาองักฤษ                     3(2-2-5) 
              (English Reading and Writing Skills 
               Development)                                 
                เทคนิคท่ีช่วยเสริมสร้างและพฒันาทกัษะ
การอ่าน การฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ ท่ีไม่ซบัซอ้น

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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และพบบ่อยในชีวติประจ าวนั เพ่ือจบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนหลกั รวมทั้งเขา้ใจ
ศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน ฝึกเขียน
ขอ้ความระดบัอนุเฉทในหวัขอ้ง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น 
รวมทั้งเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ี
ไดอ่้าน 

และพบบ่อยในชีวติประจ าวนั เพ่ือจบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนหลกั รวมทั้งเขา้ใจ
ศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ีอ่าน ฝึกเขียน
ขอ้ความระดบัอนุเฉทในหวัขอ้ง่าย ๆ ไม่ซบัซอ้น 
รวมทั้งเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อขอ้ความท่ี
ไดอ่้าน 

 HO195 การใช้ภาษาองักฤษ 2 3 (2-2-5)  
 (English Usage 2) 
ศึกษาก่อน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ 1 

 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษท่ี 
ซบัซอ้นยิง่ข้ึน โดยเนน้ความถูกตอ้งเหมาะสมและ
การประยกุตใ์ชค้  า ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์  
รูปแบบ และท าเนียบภาษาท่ี สอดคลอ้งกบับริบทท่ี
หลากหลาย 

- วชิาใหม่ 

HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น   3(2-2-5) 
(Introduction to Western Literary Works) 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวรรณกรรมตะวนัตก 
โดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาองักฤษ ประวติัความ
เป็นมา รูปแบบ แก่นเร่ือง และกลวธีิการประพนัธ์ 
การอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง
ภาษาองักฤษท่ีคดัสรร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิด 
ค่านิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่น
วรรณกรรม   

HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น     3(2-2-5) 
(Introduction to Western Literary Works) 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวรรณกรรมตะวนัตก 
โดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาองักฤษ ประวติัความ
เป็นมา รูปแบบ แก่นเร่ือง และกลวธีิการประพนัธ์ 
การอ่านวรรณกรรมร้อยแกว้และร้อยกรอง
ภาษาองักฤษท่ีคดัสรร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิด 
ค่านิยม และโลกทศัน์ตะวนัตกท่ีสะทอ้นผา่น
วรรณกรรม   

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 วชิาเอกบังคับ  

HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ       3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 
 ระบบการออกเสียง  การฝึกออกเสียง
พยญัชนะ  สระ  และประโยคภาษาองักฤษจากส่ือ
ต่าง ๆ โดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  ต ่า  และเสียง
หนกัเบาในค าและประโยค  เพื่อประโยชน์ในการ
พดูและการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  การฝึกออก
เสียงในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา  และการใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการฝึกฝนดว้ยตนเอง 

HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ       3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 
 ระบบการออกเสียง  การฝึกออกเสียง
พยญัชนะ  สระ  และประโยคภาษาองักฤษจากส่ือ
ต่าง ๆ โดยเนน้เร่ืองการออกเสียงสูง  ต ่า  และเสียง
หนกัเบาในค าและประโยค  เพื่อประโยชน์ในการ
พดูและการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ  การฝึกออก
เสียงในหอ้งปฏิบติัการทางภาษา  และการใชส่ื้อ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการฝึกฝนดว้ยตนเอง 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS201 ค าและความหมาย                 3(2-2-5)  HS201 ค าและความหมาย                 3(2-2-5)  - คงเดิม 
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 (Words and Meaning)  
 ลกัษณะและโครงสร้างของค าท่ี
ประกอบข้ึนมาจากหน่วยค าประเภทต่าง ๆ การ
สร้างค า วธีิหาความหมายของค าจากโครงสร้างของ
ค า   บริบท  

 (Words and Meaning)  
 ลกัษณะและโครงสร้างของค าท่ี
ประกอบข้ึนมาจากหน่วยค าประเภทต่าง ๆ การ
สร้างค า วธีิหาความหมายของค าจากโครงสร้างของ
ค า   บริบท  

- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 1      3(2-2-5) 
 (Communicative Writing 1) 
 หลกัและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภท
ต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบ
เขียนโดยอิสระโดยเนน้ความถูกตอ้งในเร่ืองภาษา
และการส่ือความหมาย  

HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร         3(2-2-5) 
 (Communicative Writing) 
ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ 
เขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภท
ต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบ
เขียนโดยอิสระโดยเนน้ความถูกตอ้งในเร่ืองภาษา
และการส่ือความหมาย  

- น าเลขระดบั 1 ออก
จากช่ือวชิา 

- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS208  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกจิ   
                                                                 3(3-0-6)  
     (Intercultural Business Communication)  
 ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ โดยเนน้ท่ีพฤติ- 
กรรมการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ี
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจระดบัโลก การตระหนกัในความแตกต่าง 
ระหวา่งวฒันธรรม และองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จในความสมัพนัธ์ทางการคา้และธุรกิจ  

HS208  การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมในบริบท 
ทางธุรกจิ                                                 3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication in Business  
Context)  
 ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ โดยเนน้ท่ีพฤติ- 
กรรมการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ี
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจระดบัโลก การตระหนกัในความแตกต่าง 
ระหวา่งวฒันธรรม และองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั 
ต่อความส าเร็จในความสมัพนัธ์ทางการคา้และธุรกิจ  

- ปรับช่ือภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 
- เปล่ียนจ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS210 การอ่านตามบริบท                  3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน เพื่อจบัใจความส าคญั รายละเอียด
สนบัสนุนหลกั และรายละเอียดสนบัสนุนรอง 
รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ี
อ่าน การเลือกความหมายของค าท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมจากบริบท และการอ่านตีความ 

HS210 การอ่านตามบริบท                  3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 
ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาองักฤษ  
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน เพ่ือจบัใจความส าคญั รายละเอียด
สนบัสนุนหลกั และรายละเอียดสนบัสนุนรอง 
รวมทั้งเขา้ใจศพัทแ์ละส านวนท่ีพบในขอ้ความท่ี
อ่าน การเลือกความหมายของค าท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมจากบริบท และการอ่านตีความ 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HO210      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองต้น                                                                                  
                                                               3(3-0-6) 

HS211      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้                                                                         
                                                  3(2-2-5) 

- เปล่ียนรหสัวชิาและ
จ านวนชัว่โมง 



มคอ.2 

 

102 

 

           (Introduction to English Linguistics) 
ความหมาย ประวติั แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบภาษาประกอบดว้ย
ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบ
ความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ภาษา 
 

        (Introduction to English Linguistics) 
ความหมาย ประวติั แนวคิดและทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบภาษาประกอบดว้ย 
ระบบเสียง ระบบค า ระบบไวยากรณ์ และระบบ
ความหมาย รวมทั้งการเรียนรู้ภาษา 

บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ยา้ยจากแกนสาขา
มาเป็นเอกบงัคบัเพื่อ
ความเหมาะสม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 HS212      การสนทนาภาษาองักฤษในการท างาน     
                                                               3(2-2-5) 
              (English Conversation in Professions)  
     การสนทนาภาษาองักฤษในบริบทของ
การท างาน ฝึกพดูส านวนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
กบับุคคลและสถานการณ์ 

- วชิาใหม่ 

 HS213     การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองตน้   3(2-2-5)   
(Introduction to English – Thai Translation) 
   หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า 
วลี ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย 

- วิชาใหม่ 

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 1                   3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1) 
 หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการ
ฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของ
จดหมาย  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความ
ชดัเจนของขอ้ความ การฝึกเขียนจดหมายประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเลก็ทรอนิกส์ 
การเขียนประวติัยอ่ การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
การกรอกใบสมคัร  การสมัภาษณ์เขา้ท างาน 

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 1                   3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1) 
 หลกัการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี  และการ
ฝึกเขียนโดยเนน้ความถูกตอ้งของรูปแบบของ
จดหมาย  ความเหมาะสมของถอ้ยค าและความ
ชดัเจนของขอ้ความ การฝึกเขียนจดหมายประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเลก็ทรอนิกส์ 
การเขียนประวติัยอ่ การเขียนจดหมายสมคัรงาน 
การกรอกใบสมคัร  การสมัภาษณ์เขา้ท างาน 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS402        สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ                                            3(0-6-3) 

(Seminar in the Use of English for Business 
Communication) 

                   ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจในปัจจุบนั การ
วเิคราะห์ ประเมิน และเสนอทางออกเพ่ือแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ี

HS402        สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ                                            3 (2-2-5) 

(Seminar in the Use of English for Business 
Communication) 

                   ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจในปัจจุบนั การ
วเิคราะห์ ประเมิน และเสนอทางออกเพ่ือแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะท่ี

- เปล่ียนแค่จ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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เรียนมา รวมทั้งการใชก้รณีศึกษา บทความวจิยั 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารธุรกิจ ทั้งท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

เรียนมา รวมทั้งการใชก้รณีศึกษา บทความวจิยั 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารธุรกิจ ทั้งท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 วชิาเอกเลือก  

 กลุ่มวรรณกรรม  

HS233     วรรณคดอีงักฤษและวรรณคดอีเมริกนั
เบ้ืองต้น                                              3(3-0-6)        

(Introduction to British and  American 
               Literature) 
                  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประวติั การ
จ าแนกประเภทและแก่นของวรรณคดีองักฤษและ
อเมริกนั การฝึกอ่านและวเิคราะห์วรรณคดีอมตะ
และวรรณคดีสมยัใหม่ทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง   

HS233      วรรณคดอีงักฤษเบ้ืองต้น         3 (2-2-5)                                          
(Introduction to English Literature) 

 
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น 
             องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์ท่ี
เขียนเป็นภาษาองักฤษ        

- เปล่ียนช่ือวชิาและ
จ านวนชัว่โมง 
บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาดว้ยตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษและการ
แปล 

 

 

HS346 เทวต านานตะวนัตก                3(2-2-5)            
(Western Mythology) 

 ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น   
                   เทวตานานกรีกและโรมนั เร่ืองราวจาก
คมัภีร์ไบเบิล และอิทธิพลต่อภาษา วรรณกรรมและ
วฒันธรรมตะวนัตก 

- วชิาใหม่  

 HS347  เร่ืองส้ันองักฤษ                3(2-2-5)               
(English Short Stories) 

ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น 
 เร่ืองสั้นองักฤษท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา 
และสงัคม 

- วชิาใหม่  

 

 

HS348  วรรณกรรมเดก็และเยาวชน 3(2-2-5)  
             (Children’s and Adolescent Literature) 
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น 
              รูปแบบการประพนัธ์ แนวคิดและคุณค่า
ในงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ สาหรับเด็กและ 
เยาวชน 

- วชิาใหม่  

 HS349  นวนิยายองักฤษ                 3(2-2-5)  
 (English Novels)   
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น 

- วชิาใหม่ 
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               องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์
นวนิยายองักฤษท่ีสะทอ้นภาพชีวติและสงัคม 

 HS350 ละครองักฤษ                    3(2-2-5)    
             (English Drama)   
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น   
             บทละครสาคญัองักฤษและอเมริกนัท่ี
สะทอ้นภาพชีวติและสงัคม แนวคิดและปรัชญา  

- วชิาใหม่  

 HS351  นิยายวทิยาศาสตร์และแฟนตาซี   
                                                                 3(2-2-5)                  
           (Science Fiction and Fantasy Literature)
ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น 
           องคป์ระกอบและรูปแบบของนิยาย เร่ืองสั้น 
และภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์และแฟนตาซี 
ท่ีมีอิทธพลต่อวฒันธรรมโลก 

- วชิาใหม่ 

 HS352  ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก        3(2-2-5)              
 (Western Films and TV Series) 
  องคป์ระกอบและววิฒันาการ
ภาพยนตร์และซีรีส์ตะวนัตก สาระของภาพยนตร์
และซีรีส์ท่ีสะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสงัคม 

- วชิาใหม่ 

 HS353  เพลงและค าร้อง                   3(2-2-5)                
             (Songs and Lyrics)    
              องคป์ระกอบและรูปแบบการประพนัธ์
เพลง อิทธิพลของเพลงต่อวฒันธรรม และอิทธิพล
ของวฒันธรรมท่ีมีต่อแนวเพลงและเน้ือเพลง 

- วชิาใหม่ 

HS444      กวนีิพนธ์วจิกัษณ์             3(2-2-5)  
 (English Poetry Appreciation)   
สอบผ่าน   HO120 พฒันาทกัษะการอ่านและ 
การเขียน  
                 ววิฒันาการ  คุณค่า  และความซาบซ้ึงใน
ความงดงามของบทกว ี บทร้อยกรอง  บทละคร
ภาษาองักฤษ  การฝึกอ่านออกเสียง  และลีลาให้
ถูกตอ้งตามจงัหวะและรูปแบบของกวนิีพนธ์แต่ละ
ประเภท  การตีความหมาย  วเิคราะห์  และวจิารณ์ 

HS444  กวนีิพนธ์วจิกัษณ์                   3(2-2-5)               
 (English Poetry Appreciation) 
 ศึกษาก่อน HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองต้น 
 องคป์ระกอบและรูปแบบของบทกว ี บท
ร้อยกรองภาษาองักฤษ สาระของกวนิีพนธ์ท่ี
สะทอ้นแนวคิด ปรัชญา และสงัคม     

- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 กลุ่มภาษาศาสตร์  
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HS342 สัทศาสตร์และสัทวทิยาองักฤษ      3(2-2-5)       
            (English Phonetics and Phonology) 
  สอบผ่าน HO210  ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบ้ืองต้น และ HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
           ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั 
สทัศาสตร์และสทัวทิยาภาษาองักฤษ สทัอกัษร  
การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาองักฤษใน
หอ้งปฏิบติัการภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน 
การออกเสียงภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
 

HS342  สัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ  
               3(2-2-5)       
               (English Phonetics and Phonology)                                                                               
ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ  
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัสทัศาสตร์
และสทัวทิยาภาษาองักฤษ สทัอกัษร การฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบัระบบเสียงภาษาองักฤษในหอ้งปฏิบติัการ
ภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการออกเสียง 
ภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
แม่ 

- ลดวชิาศึกษาก่อน 1 
วชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS343 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ            3(2-2-5)       
            (English Syntax) 
สอบผ่าน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ และ 
HO210  ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองต้น 
              ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียว 
กบัวากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์
โครงสร้างประโยคภาษาองักฤษตามทฤษฎี
วากยสมัพนัธ์ การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ีนเก่ียวกบั
โครงสร้างประโยคภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

HS343  วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษ 3(2-2-5)                                                         
  (English Syntax)   
ศึกษาก่อน HO119 การใช้ภาษาองักฤษ                                                                                          
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั
วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครงสร้าง 
ประโยคภาษาองักฤษตามทฤษฎีวากยสมัพนัธ์ 
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ีนเก่ียวกบัโครงสร้าง
ประโยคภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารของผูท่ี้
มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

- ลดวชิาศึกษาก่อน 1 
วชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS345 ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ           3(2-2-5)       
            (English Morphology) 
สอบผ่าน HO210  ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษ
เบ้ืองต้น  และ HS201 ค าและความหมาย 
           ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั 
ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ การวเิคราะห์โครง 
สร้าง หน่วยค าภาษาองักฤษตามทฤษฎีวทิยาหน่วยค า 
การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัระบบโครงสร้าง 
และความหมายของหน่วยค าของผูท่ี้มิไดใ้ช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่  

HS345   ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ        3(2-2-5)                                   
              (English Morphology)                                                                                                        
ศึกษาก่อน HS201 ค าและความหมาย 
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั
ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ การวเิคราะห์
โครงสร้าง หน่วยค าภาษาองักฤษตามทฤษฎีวทิยา
หน่วยค า การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัระบบ
โครงสร้างและความหมายของหน่วยค าของผูท่ี้
มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

- ลดวชิาศึกษาก่อน 1 
วชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 HS355 นานาภาษาองักฤษโลก              3(2-2-5)
 (Global Englishes)  
                ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความหลากหลายของภาษาองักฤษในโลกยคุ

- วชิาใหม่ 
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ปัจจุบนั บทบาทและหนา้ท่ีของภาษาองักฤษใน
ฐานะเจา้ของภาษา ในฐานะภาษาท่ีสอง  และใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงความแตกต่าง
ของภาษาองักฤษแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นแต่ละภูมิภาค 

 HS356  ภาษาศาสตร์สังคม        3(2-2-5)       
             (Sociolinguistics)   
 แนวคิดพ้ืนฐานและหลกัการส าคญัของ
ภาษาศาสตร์สงัคม ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ของภาษาท่ี 
สมัพนัธ์กบับริบททางสงัคม องคป์ระกอบทาง
สงัคมท่ีมีผลกระทบต่อการใชภ้าษา และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

- วชิาใหม่ 

   HS357  การวเิคราะห์ตวับทภาษา  3(2-2-5) 
 (Textual Analysis)  
 การวเิคราะห์ค าและตวับทของค าทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชโ้ปรแกรม
ประมวลค าในภาษาองักฤษ และทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- วชิาใหม่ 

 HS358  ภาษาศาสตร์คลงัข้อมูล    3(2-2-5) 
 (Corpus Linguistics)  
 การวเิคราะห์ค าปริมาณมากท่ีเก็บไวใ้น
คลงัขอ้มูลระบบดิจิทลั โดยการใชซ้อฟทแ์วร์
ส าหรับประมวลค า ร่วมกบัการประยกุตท์ฤษฎีและ
เทคนิคเฉพาะของภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูลเพื่อศึกษา
ค าและบริบทในภาษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 HS359  การเปรียบต่างของภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย                                     3(2-2-5) 
(Contrastive Analysis of English and Thai)   
 หลกัการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
ภาษาองักฤษกบัภาษาไทยในดา้นการออกเสียง การ
เลือกใชค้  าศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์และ
ความหมายของค า 

- วชิาใหม่ 

 HS360  วจันปฏิบัตศิาสตร์   3(2-2-5) 
 (Introduction to Pragmatics) 
 ภาษาท่ีใชต้ามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดย
เนน้การตีความจุดมุ่งหมายของผูพ้ดูในดา้น การใช ้

- วชิาใหม่ 
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ภาษาแบบวจันกรรม ความหมายท่ีส่ือเป็นนยั 
ดรรชนียพ์จน์ และความสุภาพในการใชภ้าษา 

 HS361  วาทกรรมวเิคราะห์      3(2-2-5) 
 (Discourse Analysis) 
 การวเิคราะห์และตีความบทสนทนาโดย
ใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ร่วมกบัปัจจยัทางสงัคม  
โดยเนน้การวเิคราะห์บทสนทนา การใชภ้าษา 
องักฤษของกลุ่มคนในแวดวงอาชีพต่าง ๆ และการ
ส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุ่มคนท่ีมีความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุท่ีใชภ้าษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 กลุ่มทกัษะภาษาองักฤษ  

HS333      การจดบันทกึและสรุปความ        3(2-2-5) 
                 (Note-taking and Summary Writing) 
 สอบผ่าน   HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด 
 ภาษาองักฤษ                             
                 หลกัและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค า
บรรยายจากการฟัง   การอ่าน   การฝึกยอ่  และสรุป 
ความ 

HS333 การจดบันทกึและสรุปความ     3(2-2-5)             
 (Note-taking and Summary Writing)
ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ      
 หลกัและการฝึกจดบนัทึกขอ้ความและค า
บรรยายจากการฟัง การอ่าน การฝึกยอ่และสรุป
ความ 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS334      การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 
                  เพ่ืองานอาชีพ                          3(1-4-4) 
           (English Oral Reading for Careers)  
        สอบผ่าน  HS 103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                    ทฤษฎีและบทความทางสทัศาสตร์ 
และภาษาศาสตร์เชิงสงัคม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
สทัลกัษณ์ (Prosodic Features) และลกัษณะน ้ าเสียง 
 (Speech Registers) และการน ามาประยกุตใ์ชก้บั
หลกัและวธีิการอ่านประกาศ โฆษณา ข่าว  และการ
บรรยายประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ  เทคนิค
การใชน้ ้ าเสียง  การฝึกการออกเสียงใหถู้กตอ้ง การ
ฝึกปฏิบติัจริงทั้งในหอ้งปฏิบติัการทางภาษาและ
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

HS334 การอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองาน
อาชีพ                                       3(2-2-5)               
              (English Oral Reading for Careers) 
ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                 ทฤษฎีและบทความทางสทัศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์เชิงสงัคม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสทั
ลกัษณ์ และลกัษณะน ้ าเสียง  และการน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัหลกัและวธีิการ อ่านประกาศ 
โฆษณา ข่าว  และการบรรยายประเภทต่าง ๆ เป็น
ภาษาองักฤษ เทคนิคการใชน้ ้ าเสียง การฝึก การ
ออกเสียงใหถู้กตอ้ง การฝึกปฏิบติัจริงทั้งใน
หอ้งปฏิบติัการทางภาษาและสถานการณ์จ าลอง  

- เปล่ียนจ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น าภาษาองักฤษใน
ค าบรรยายรายวชิา
ออก 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS335 การอ่านเพ่ือการคดิวเิคราะห์    3(2-2-5) 
 (Critical Reading)  
สอบผ่าน   HS210  การอ่านตามบริบท 
 การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน วเิคราะห์รูปแบบการใชภ้าษา ลีลา  

HS335       การอ่านเพ่ือการคดิวเิคราะห์   3(2-2-5)                                                         
                  (Critical Reading) 
ศึกษาก่อน HS210 การอ่านตามบริบท 
                   การฝึกอ่านขอ้ความประเภทต่าง ๆ ท่ี
ซบัซอ้นข้ึน วเิคราะห์รูปแบบการใชภ้าษา ลีลา และ

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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และโวหารของบทอ่านนั้น ๆ ประเมินขอ้เขียน
ประเภทต่าง ๆ  เพ่ือแสดงความคิดเห็นและประเมิน
คุณค่าของขอ้ความท่ีอ่าน 

โวหารของขอ้ความท่ีไดอ่้าน ประเมินขอ้เขียน
ประเภทต่าง ๆ  เพื่อแสดงความคิดเห็นและประเมิน
คุณค่าของขอ้ความท่ีอ่าน 

HS336 การอ่านเพ่ือสุนทรียะ      3(2-2-5) 
  (Reading for Pleasures)   
สอบผ่าน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ 
เขียนภาษา องักฤษ 
                 การอ่านวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั
ร่วมสมยั  เพ่ือความสุนทรียะ  ศึกษาความคิด  
ปรัชญา  วฒันธรรมของสงัคมตะวนัตก 

HS336      การอ่านเพ่ือสุนทรียะ 3(2-2-5)                  
                (Reading for Appreciation)          
ศึกษาก่อน HO121 พฒันาทกัษะการอ่านและการ
เขียนภาษาองักฤษ    
  การอ่านวรรณกรรมองักฤษและอเมริกนั
ร่วมสมยั เพื่อความสุนทรียะ ศึกษาความคิด 
ปรัชญา วฒันธรรมของสงัคมตะวนัตก 

- ปรับช่ือ
ภาษาองักฤษ 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HS440   เทคนิคการอภิปราย              3(2-2-5) 
 (Discussion Techniques)  
สอบผ่าน H0120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด 
ภาษาองักฤษ 
                    หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม การฝึก
อภิปรายในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกบั
ระดบัของผูเ้รียน การฝึกบทบาทในการอภิปรายทั้ง 
ในฐานะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้  าเนินการอภิปราย 

HS440       เทคนิคการอภิปราย     3(2-2-5)                    
                  (Discussion Techniques)  
ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 
 หลกัและวธีิการอภิปรายกลุ่ม  การฝึก
อภิปรายในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและเหมาะสม
กบัระดบัของผูเ้รียน การฝึกบทบาทในการอภิปราย 
ทั้งในฐานะผูฟั้ง  ผูพ้ดู  และผูด้  าเนินการอภิปราย 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS441      การพูดขั้นสูงเพ่ืองานอาชีพ      3(2-2-5) 
         (Advanced Speaking for Careers)   
สอบผ่าน HS305 การพูดในทีป่ระชุมชน            
                หลกัการพดูและการฝึกพดู  การน าเสนอ
สินคา้และบริการ การเป็นพิธีกร การพดูรายงานข่าว  
การพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ์และสร้าง 
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

HS441       การพูดขั้นสูงเพ่ืองานอาชีพ    3(2-2-5)      
  (Advanced Speaking for Careers)  
ศึกษาก่อน HO120 พฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 
               หลกัการพดูและการฝึกพดู การน าเสนอ
สินคา้และบริการ การเป็นพิธีกร การพดูรายงาน
ข่าว  การพดูเพื่อการประชาสมัพนัธ์และสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

- เปล่ียนเง่ือนไขวชิา
ศึกษาก่อน 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์        3(2-2-5) 
 (Critical  Writing) 
สอบผ่าน HS206 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 2 
                 หลกัและตวัอยา่งงานเขียนเชิงสารวจิารณ์   
การฝึกการเขียนเชิงสารวจิารณ์  โดยเสนอความ 
คิดเห็นทศันคติต่อเร่ืองต่าง ๆ ในปัจจุบนั ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ข่าว บทความ ตามความสนใจของ 
ผูเ้รียน 

HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์            3(2-2-5)                   
               (Critical Writing)                          
ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร   
 หลกัการและการฝึกการเขียนเชิงสารวจิารณ์ 
โดยเสนอความคิดเห็นทศันคติตอ่เร่ืองราวหรือ 
ประเด็นในงานเขียนประเภทต่าง ๆ  
 
 

- เปล่ียนเง่ือนไขวชิา
ศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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HS432        ภาษาองักฤษจากส่ือ               3(2-2-5)                                                                                                                        
                  (English in Media)  
             การบูรณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ
เขียนภาษาองักฤษ โดยการศึกษาและฝึกใช้
ภาษาองักฤษจากส่ือประเภท ต่าง ๆ ประกอบดว้ย 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โฆษณา ภาพยนตร์ วทิย ุ
โทรทศัน์ และเวบ็ไซต ์ 

HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ      3(2-2-5)
 (English from the Media)  
 รูปแบบการใชภ้าษาองักฤษ การฝึกทกัษะ
ฟัง พดู อ่าน และเขียน และการสร้างสรรค์
โครงงานภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

- เปล่ียนรหสัวชิา  
-ปรับช่ือภาษาองักฤษ 
และค าบรรยาย
รายวชิา  
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ  
 

 HS456  การออกเสียงผ่านเพลง    3(2-2-5)    
            (English Pronunciation through Songs) 
ศึกษาก่อน HS103 การออกเสียงภาษาองักฤษ 
 ทฤษฎีการออกเสียงค า การวเิคราะห์หน่วย
เสียง และการเช่ือมค าเขา้ดว้ยกนัในบทเพลง 
รวมทั้ง การฝึกการออกเสียงตามบทเพลง
ภาษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 HS457  การเขียนเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5)                     
               (Creative Writing)      
ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
 องคป์ระกอบและกลวธีิการประพนัธ์งาน
เขียนเชิงสร้างสรรค ์

- วิชาใหม่  

 กลุ่มทกัษะการแปล  

HS339 การแปลไทย-องักฤษ              3(2-2-5) 
   (Thai-English Translation) 
สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย  
               หลกัและการฝึกแปลในเร่ืองทัว่ ๆ ไปจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในระดบัขอ้ความ โดย
เลือกใชค้  า  ส านวน  และรูปประโยคท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

HS362  การแปลไทย-องักฤษ                  3(2-2-5)   
      (Introduction to Thai-English Translation)
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น  
            หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาไทยเป็นองักฤษ 

- เปล่ียนรหสัวชิา 
และค าบรรยาย
รายวชิา  
- จากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ  
 

 HS363  การแปลข่าว 1                    3(2-2-5)         
               (News Translation 1)                                                          
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
          การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย  

- วชิาใหม่ 

HS340 การแปลสารคด ี                         3(2-2-5) 
                (Translation of Documentaries) 

HS364  การแปลสารคด ี1      3(2-2-5)      
 (Documentary Translation 1) 

- เปล่ียนรหสัวชิาและ
ค าบรรยายรายวชิา 
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 สอบผ่าน   HS303  การแปลองักฤษ-ไทย  
                   ศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
การแปลสารคดี การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการแปล
และการใชภ้าษาท่ีสละสลวยในการแปลสารคดี
จากไทยเป็นองักฤษและจากองักฤษเป็นไทย การ
บรรณาธิกรณ์เบ้ืองตน้ส าหรับงานแปลสารคดี    

ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น      
 การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ  
 

 HS365       การแปลเพ่ือธุรกจิและ             3(2-2-5)       
                   การประชาสัมพนัธ์  1                    
(Business and Public Relations Translation1)
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
 การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงาน
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

- วชิาใหม่  

 HS366  การแปลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                               
                                     3(2-2-5)       
               (Science and Technology Translation) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
 การแปลตวับทดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  

- วชิาใหม่  

 HS367  การแปลเชิงวฒันธรรม      3(2-2-5)      
 (Cultural Translation)  
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น      
 การแปลตวับทเชิงสงัคมวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว วถีิชีวติ ประวติัศาสตร์ จากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   

- วชิาใหม่  

 HS368  การแปลงานวชิาการ                  3(2-2-5)   
 (Academic Translation) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น    
            การแปลงานวชิาการจากภาษาองักฤษเป็น
ไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ        

- วชิาใหม่  

 HS369  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 1 
          3(2-2-5)      
(Translation of Film and Television Scripts 1) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 

- วชิาใหม่ 
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            การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศันจ์าก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยเนน้ความถูกตอ้ง 
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา  

 HS458    การแปลข่าว 2      3(2-2-5)                         
               (News Translation 2)                                                                                                  
ศึกษาก่อน HS363 การแปลข่าว 1           
               การแปลข่าวประเภทต่าง ๆ จากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ 

- วชิาใหม่ 

 HS459  การแปลสารคด ี2      3(2-2-5)                     
               (Documentary Translation 2)                              
ศึกษาก่อน HS364 การแปลสารคด ี1                   
  การแปลสารคดีประเภทต่าง ๆ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ                                                       

- วชิาใหม่ 

 HS460  การแปลเพ่ือธุรกจิและ              3(2-2-5)   
                การประชาสัมพนัธ์ 2                                        
(Business and Public Relations Translation 2)                                                           
ศึกษาก่อน HS365 การแปลเพ่ือธุรกจิและการ
ประชาสัมพนัธ์ 1  
 การแปลตวับทดา้นธุรกิจและงาน
ประชาสมัพนัธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  

- วชิาใหม่  

 HS461  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 2                                              
                                     3(2-2-5)       
(Translation of Film and Television Scripts 2)
ศึกษาก่อน HS369 การแปลบทภาพยนตร์และบท
โทรทศัน์ 1                
            การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศันจ์าก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเนน้ความถูกตอ้ง
ความเหมาะสม และความสละสลวยของภาษา 

- วชิาใหม่ 

 HS462  การแปลงานวรรณกรรม            3(2-2-5)                                                  
 (Literary Translation) 
ศึกษาก่อน HS213 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น 
 การแปลงานวรรณกรรมจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
โดยเนน้ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความ
สละสลวยของภาษา 

- วชิาใหม่  
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 กลุ่มภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและงาน
อาชีพ 

 

HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองต้นในการส่ือสาร 
                ธุรกจิ                                       3 (2-2-5)   
(Basic Research Methodology in Business 
Communication) 
 ความรู้พ้ืนฐานในการท าวจิยัทั้งในระดบั
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวจิยั รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวจิยั
เชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบและด าเนิน
โครงการวจิยัโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะและ
สาขาวชิา 

HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองต้นในการส่ือสาร 
                ธุรกจิ                                       3(2-2-5)   
(Basic Research Methodology in Business 
Communication) 
 ความรู้พ้ืนฐานในการท าวจิยัทั้งในระดบั
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในการวจิยั รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวจิยัเชิง
คุณภาพและปริมาณ การออกแบบและด าเนิน
โครงการวจิยั 

- ปรับค าบรรยาย
รายวชิาเลก็นอ้ย 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS338     การส่ือสารธุรกจิ 2                   3 (2-2-5)                                                                
                 (Business Communication 2) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
               หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใช้
ในส านกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการ
ปฏิบติังานโดยสรุป การฝึกใชภ้าษาองักฤษส าหรับ
การประชุมในสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 

HS338     การส่ือสารธุรกจิ 2                   3(2-2-5)                                                                
                 (Business Communication 2) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
               หลกัและการฝึกเขียนบนัทึกขอ้ความท่ีใช้
ในส านกังาน  บนัทึกการประชุม  รายงานการ
ปฏิบติังานโดยสรุป การฝึกใชภ้าษาองักฤษส าหรับ
การประชุมในสถานการณ์จ าลอง  

- น าค าวา่ Simulation 
ออกจากค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 HS370  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิไมซ์       3(2-2-5)    
(English for MICE Business) 
                ค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษา 
องักฤษท่ีใชใ้นการวางแผน จดัการและด าเนินการ
ประชุมนานาชาติ การจดันิทรรศการ การจดัการ
ท่องเท่ียว และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 

- วชิาใหม่ 

 HS371  ภาษาองักฤษเพ่ืองานอุตสาหกรรม  
           3(2-2-5)   
 (English for Industrial Work)    
 ศพัทเ์ทคนิค ส านวน กฎระเบียบ และ
รายงานการปฏิบติังานในงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- วชิาใหม่ 

HS431      ภาษาองักฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
                 และโลจสิตกิส์                           3(2-2-5) 
(English for International Trade and Logistics) 

HS431 ภาษาองักฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
                และโลจสิตกิส์                 3(2-2-5)                          
(English for International Trade and Logistics) 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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                ค  าศพัท ์ส านวนภาษา ทกัษะ และเอกสาร
ท่ีใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์ 

 ค าศพัท ์ส านวนภาษา ทกัษะ และเอกสาร
ท่ีใชใ้นการคา้ระหวา่งประเทศและโลจิสติกส์  

 

HS446       การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกจิ             
                                                                     3(2-2-5) 
         (Business Report and Proposal Writing) 
 สอบผ่าน HS206 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 2 
                    หลกัและการฝึกเขียนรายงานทางและ
ขอ้เสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเนน้ความถูก 
ตอ้งในการน าเสนอ  เน้ือความ  ภาษา  และการอา้งอิง  
การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจตามความสน 
ใจของผูเ้รียนในหวัขอ้ท่ีเหมาะสม 

HS446     การเขียนรายงานและข้อเสนอทางธุรกจิ                                                    
                                    3(2-2-5)      
         (Business Report and Proposal Writing) 
ศึกษาก่อน HS205 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 
 หลกัและการฝึกเขียนรายงานและ
ขอ้เสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ  

- เปล่ียนเง่ือนไขวชิา
ศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HS447    การเขียนเพ่ือการส่ือสารองค์กรทางธุรกจิ                                                
                                                   3 (2-2-5)       
    (Writing for Corporate Communication in 
Business) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
                หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความเพื่อ
ประโยชน์ในการส่ือสารองคก์รดา้นธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้  
บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อประชาสมัพนัธ์
องคก์รผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  การ
ส่ือความหมาย  ลีลาภาษาท่ีใช ้ องคป์ระกอบส าคญั
ของการเขียนแต่ละประเภท  และรูปแบบการ
น าเสนอ 

HS447    การเขียนเพ่ือการส่ือสารองค์กรทางธุรกจิ                                                
                                                   3(2-2-5)       
    (Writing for Corporate Communication in 
Business) 
ศึกษาก่อน HS304 การส่ือสารธุรกจิ 1 
                หลกัและการฝึกเขียนขอ้ความเพื่อ
ประโยชน์ในการส่ือสารองคก์รดา้นธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร สินคา้  
บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ   

- ปรับค าบรรยาย
รายวชิา 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

 HS463  ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการ   
                ท่องเทีย่วและการโรงแรม     3(2-2-5) 
 (English for Hotel and Tourism Industries) 
 ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจ
การท่องเท่ียวและการโรงแรมเพ่ือการส่ือสารท่ี 
ถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 

- วชิาใหม่ 

 HS464  ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการบิน  
           3(2-2-5) 
 (English for Airline Industry) 

- วชิาใหม่ 
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 ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจ
การบินเพื่อการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
รวมทั้งการแกปั้ญหาในสถานการณ์การท างานท่ี
หลากหลาย 

 HS465  ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมบริการ 
                สุขภาพ                        3(2-2-5) 
 (English for Healthcare Industry) 
 ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชส้นทนาในธุรกิจ
บริการดา้นสุขภาพ เช่น ธุรกิจสปา ศูนยสุ์ขภาพ 
และศูนยดู์แลผูป่้วยและผูสู้งวยั เพื่อการส่ือสารท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม รวมทั้งการแกปั้ญหาใน 
สถานการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 

- วชิาใหม่ 

 HS466  ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์  3(2-2-5)   
  (English for Tour Guide) 
 ค าศพัท ์ส านวน และฝึกปฏิบติังาน
มคัคุเทศก ์การจดัน าเท่ียว น าชม บรรยาย และให้
รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงการ
ใหข้อ้แนะน าและขอ้หา้มต่าง ๆ 

- วชิาใหม่ 

 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา  
HS449 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 3(1-4-4)                                                                             
                  (Independent Study)    
 การเลือกศึกษาเร่ืองท่ีผูเ้รียนแต่ละคน
สนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดา้นต่าง ๆ โดย 
ใหเ้ขียนรายงานการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้
ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์
ประจ าวชิา 

HS449 การศึกษาค้นคว้าอสิระ 3(1-4-4)                                                                             
                 (Independent Study)    
 การเลือกศึกษาเร่ืองท่ีผูเ้รียนแต่ละคน
สนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษดา้นต่าง ๆ โดย 
ใหเ้ขียนรายงานการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 1 ฉบบั  หวัขอ้
ท่ีศึกษาจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์
ประจ าวชิา 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 

HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ 3(0-20-10)                                                                         
 (Professional Internship)    
 การจดัประสบการณ์ทางดา้นการใช้
ภาษาองักฤษในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก 
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา ในองคก์รต่าง ๆ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สาขาวชิา  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาอ่ืนใน
หลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 หน่วยกิต และมี
จ านวน ชัว่โมงในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 

HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ 3(0-20-10)                                                                         
 (Professional Internship)    
 การจดัประสบการณ์ทางดา้นการใช้
ภาษาองักฤษในการท างานใหแ้ก่นกัศึกษา โดยฝึก 
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการใชภ้าษา ในองคก์รต่าง ๆ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ 
สาขาวชิา  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาอ่ืนใน
หลกัสูตรมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 100 หน่วยกิต และมี
จ านวน ชัว่โมงในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 200 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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ชัว่โมง  นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลจาก
องคก์รท่ีฝึกงานและสาขาวชิา 

ชัว่โมง  นกัศึกษาจะไดรั้บการประเมินผลจาก
องคก์รท่ีฝึกงานและสาขาวชิา 

HS452 สหกจิศึกษา               6(0-40-20)                                                                                                      
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ
อยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว 
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางดา้นวชิาการ และการปฏิบติัตนในสงัคม การ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและ
การประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ี
สถานประกอบการมอบหมาย 

HS452 สหกจิศึกษา                 6(0-40-20)                                                                                                      
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ
อยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา  
1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว 
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางดา้นวชิาการ และการปฏิบติัตนในสงัคม การ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด การปฏิบติังานและ
การประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ี
สถานประกอบการมอบหมาย 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 วชิาโท  

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ  3(1-4-4)
 (Business English Conversation) 
 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททาง
ธุรกิจ การท างาน และสงัคม โดยเนน้ท่ีความ
ถูกตอ้ง และความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของ
ภาษา การเลือกใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบ 
ดว้ยการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ การติดต่อขอ
ขอ้มูลทางโทรศพัท ์การร้องเรียนและการแกปั้ญหา
ในกรณีต่าง ๆ การนดัหมาย การเสนอขาย การสอบ
สมัภาษณ์ การประชุมทางธุรกิจ 

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกจิ  3(2-2-5)
 (Business English Conversation) 
 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททาง
ธุรกิจ การท างาน และสงัคม โดยเนน้ท่ีความ
ถูกตอ้ง และความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของ
ภาษา การเลือกใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์ถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบ 
ดว้ยการสนทนาในโอกาสต่าง ๆ การติดต่อขอ
ขอ้มูลทางโทรศพัท ์การร้องเรียนและการแกปั้ญหา
ในกรณีต่าง ๆ การนดัหมาย การเสนอขาย การสอบ
สมัภาษณ์ การประชุมทางธุรกิจ 

- เปล่ียนแค่จ านวน
ชัว่โมง บรรยาย-
ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 

HX006 การส่ือสารธุรกจิ                    3(2-2-5)         
              (Business Communication)  
 หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันา
ทกัษะในการส่ือสารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพใน 
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ บนัทึกภายในส านกังาน ขอ้ความ 
อิเลก็ทรอนิกส์ รายงานการปฏิบติังานโดยสรุป การ
เขียนประวติัยอ่ การประชุมทางไกล โดยเนน้ท่ี 
ความถูกตอ้งความเหมาะสม และความชดัเจนของ
ถอ้ยค าท่ีใช ้รวมทั้งรูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมี 

HX006 การส่ือสารธุรกจิ                    3(2-2-5)         
              (Business Communication)  
 หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันา
ทกัษะในการส่ือสารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพใน 
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ บนัทึกภายในส านกังาน ขอ้ความ 
อิเลก็ทรอนิกส์ รายงานการปฏิบติังานโดยสรุป การ
เขียนประวติัยอ่ การประชุมทางไกล โดยเนน้ท่ี 
ความถกูตอ้งความเหมาะสม และความชดัเจนของ
ถอ้ยค าท่ีใช ้รวมทั้งรูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมี 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
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ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

HX007      ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและ 
                   ต่อรองทางธุรกจิ                    3(2-2-5) 
 (English for Business Presentation and 
Negotiation)  
                  หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอ
และต่อรองทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยท่ีี
มีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก 
และสร้างสรรคอ์ุปกรณ์ในการน าเสนอและ
เผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รูปแบบต่าง ๆ
ของการน าเสนอและเผยแพร่ทางธุรกิจในปัจจุบนั 

HX007      ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและ 
                   ต่อรองทางธุรกจิ                    3(2-2-5) 
 (English for Business Presentation and 
Negotiation)  
                  หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอ
และต่อรองทางธุรกิจ ประกอบดว้ยการใชภ้าษาท่ี
เหมาะสมในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยท่ีี
มีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน การคดัเลือก 
และสร้างสรรคอุ์ปกรณ์ในการน าเสนอและเผยแพร่
โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั รูปแบบต่าง ๆ ของ
การน าเสนอและเผยแพร่ทางธุรกิจในปัจจุบนั 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

HX008      การอ่านทางธุรกจิ                   3(2-2-5)                                                                                        
                  (Readings in Business) 
                 การฝึกอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณา  
ป้ายประกาศ คู่มือการใชผ้ลิตภณัฑ ์บทความวจิยั
และรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ  
โดยเนน้ท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของ
งานเขียนท่ีอ่าน การวเิคราะห์เพ่ือท าความเขา้ใจกบั 
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการ
โนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู ่การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า
ของงานท่ีไดอ่้าน 

HX008      การอ่านทางธุรกจิ                   3(2-2-5)                                                                                        
                  (Readings in Business) 
                 การฝึกอ่านและวเิคราะห์ขอ้ความทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ประกอบดว้ย โฆษณา  
ป้ายประกาศ คู่มือการใชผ้ลิตภณัฑ ์บทความวจิยั
และรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ  
โดยเนน้ท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของ
งานเขียนท่ีอ่าน การวเิคราะห์เพ่ือท าความเขา้ใจกบั 
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการ
โนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู ่การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่า
ของงานท่ีไดอ่้าน 

- คงเดิม 
- น ามาจากสาขา 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารธุรกิจ 
 

 HX011 การแปลองักฤษ-ไทยเบ้ืองต้น     3(2-2-5) 
 (Introduction to English – Thai Translation)  
            หลกัการแปลและการแปลในระดบัค า วลี 
ประโยคและยอ่หนา้จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

- วชิาใหม่  
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ตารางแสดงการเปลีย่นแปลงรายวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกจิ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  เป็นสาขาภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพและการส่ือสารนานาชาต ิหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สรุปการ
เปลีย่นแปลง 

การเปลีย่นแปลง 

วชิาแกนสาขา   
HO119  การใชภ้าษาองักฤษ                           3(2-2-5) 
(English Usage)                                 

คงอยู ่ - ปรับแค่ช่ือวชิาใหเ้ป็นระดบั 1  
HO119  การใชภ้าษาองักฤษ 1                      3(2-2-5) 
(English Usage 1)                                 

HO120  พฒันาทกัษะการฟังและการพดู ภาษาองักฤษ         
                                    3(2-2-5) 

 (English Listening and Speaking Skills Development)                                 

คงอยู ่ - แกไ้ขค าบรรยายรายวชิา 

HO121  พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน   
              ภาษาองักฤษ                                       3(2-2-5)   
(English Reading and Writing Skills Development)                                 

คงอยู ่ คงเดิม 

HO209 วรรณกรรมตะวนัตกเบ้ืองตน้           3(2-2-5) 
(Introduction to Western Literary Works) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HO210      ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้  3(3-0-6)                                                                                
                (Introduction to English Linguistics) 
 

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิาและจ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ยา้ยจากแกนสาขามาเป็นเอกบงัคบัเพื่อความ
เหมาะสม 
HS211   ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3(2-2-5)                                                                            
             (Introduction to English Linguistics) 

วชิาเอกบังคบั   
HS103  การออกเสียงภาษาองักฤษ                3(2-2-5)  
  (English Pronunciation) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HS201 ค าและความหมาย                            3(2-2-5)  
 (Words and Meaning)  

คงอยู ่ คงเดิม 

HS210 การอ่านตามบริบท                            3(2-2-5) 
 (Reading in Context) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HS205 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1             3(2-2-5) 
 (Communicative Writing 1) 

คงอยู ่ ไม่มีเลขระดบั  น าเลข 1 ออกจากช่ือวชิา 

HS206 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 2             3(2-2-5) 
 (Communicative Writing 2) 

ยกเลิก  

HS303  การแปลองักฤษ-ไทย                           3(2-2-5) ยกเลิก  
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HS305 การพดูในท่ีประชุมชน                         3(2-2-5) ยกเลิก  

HS208  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทางธุรกิจ   
      (Intercultural Business Communication     3(3-0-6)                             

คงอยู ่ - ปรับช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- เปล่ียนจ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 

HS208  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมในบริบท 
ทางธุรกิจ                                                 3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication in Business Context)  

HS209  ศพัทธุ์รกิจ                                             3(2-2-5)                                                                                                                     
       (Business Terminology) 
 

ยกเลิก  

HS207   การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ            3(1-4-4) 
        (Business English Conversation) 

ยกเลิก  

HS304 การส่ือสารธุรกิจ 1                              3(2-2-5) 
 (Business  Communication 1) 

คงอยู ่ คงเดิม 

HS306       การอ่านทางธุรกิจ                      3(2-2-5) 

            (Readings in Business) 
ยกเลิก  

HS308       ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและต่อรองทาง
ธุรกิจ                                                                 3(1-4-4) 
(English for Business Presentation and Negotiation) 

ยกเลิก  

HS402        สมัมนาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ                                                                   3(2-2-5) 
(Seminar in the Use of English for Business 
Communication) 

คงอยู ่ - เปล่ียนแค่จ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ย
ตนเอง 
 

วชิาเอกเลือก   

HS232       อิทธิพลของเทพปกรณมักรีกต่อแนวคิด
ปัจจุบนั                                                               3(3-0-6) 
  (The Influence of Greek Mythology on Modern Day 
Thought) 

ยกเลิก  

HS233     วรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 
เบ้ืองตน้                                                             3(3-0-6)  
(Introduction to British and  American Literature) 

ยกเลิก  

HS444  กวนิีพนธ์วจิกัษณ์                             3(2-2-5)               
 (English Poetry Appreciation) 

คงอยู ่ -ปรับค าบรรยายรายวชิา 

HS341       ภาษาศาสตร์สงัคมภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 

        (Sociolinguistics of English)          
ยกเลิก - เปล่ียนเป็น  

HS355 นานาภาษาองักฤษโลก              3(2-2-5)
 (Global Englishes) 
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HS342 สทัศาสตร์และสทัวทิยาองักฤษ            3(2-2-5)       
            (English Phonetics and Phonology) 

คงอยู ่ - ลดวชิาศึกษาก่อน 1 วชิา 
 

HS343  วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษ               3(2-2-5)                                                         
  (English Syntax)  

คงอยู ่ - ลดวชิาศึกษาก่อน 1 วชิา 
 

HS344   ภาษาศาสตร์ประยกุต ์                           3(3-0-6) 
               (Applied Linguistics)                                           

ยกเลิก  

HS345   ระบบหน่วยค าภาษาองักฤษ                  3(2-2-5)                                   
              (English Morphology)                                                                                                         

คงอยู ่ - ลดวชิาศึกษาก่อน 1 วชิา 
 

HS333 การจดบนัทึกและสรุปความ               3(2-2-5)             
 (Note-taking and Summary Writing) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS335       การอ่านเพ่ือการคิดวเิคราะห์              3(2-2-5)                                                         
                  (Critical Reading) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS336      การอ่านเพ่ือสุนทรียะ               3(2-2-5)                  
                (Reading for Pleasures)           

คงอยู ่ - ปรับช่ือภาษาองักฤษ 
HS336      การอ่านเพ่ือสุนทรียะ        3(2-2-5)                  
                (Reading for Appreciation)           

HS339 การแปลไทย-องักฤษ                           3(2-2-5) 
   (Thai-English Translation) 

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิา และค าบรรยายรายวชิา  
HS362  การแปลไทย-องักฤษ                     3(2-2-5)   
      (Introduction to Thai-English Translation) 

HS340 การแปลสารคดี                                    3(2-2-5) 
                (Translation of Documentaries) 

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิาและค าบรรยายรายวชิา 
HS364  การแปลสารคดี 1           3(2-2-5)      
 (Documentary Translation 1) 

HS440       เทคนิคการอภิปราย                3(2-2-5)                    
                  (Discussion Techniques)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HS441       การพดูขั้นสูงเพ่ืองานอาชีพ               3(2-2-5)      
  (Advanced Speaking for Careers)  

คงอยู ่ - เปล่ียนเง่ือนไขวชิาศึกษาก่อน 
 

HS445 การเขียนเชิงสารวจิารณ์                       3(2-2-5)                   
               (Critical Writing)                      

คงอยู ่ - เปล่ียนเง่ือนไขวชิาศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยายรายวชิา 

HS337     การแปลธุรกิจ 1                                   3(2-2-5) 

              (Business Translation 1) 
ยกเลิก  

HS338     การส่ือสารธุรกิจ 2                               3(2-2-5)                                                                
                 (Business Communication 2) 

คงอยู ่ - น าค าวา่ Simulation ออกจากค าบรรยายรายวชิา 

HS446       การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจ             
                                                                            3(2-2-5) 
         (Business Report and Proposal Writing) 

คงอยู ่ - เปล่ียนเง่ือนไขวชิาศึกษาก่อน 
- ปรับค าบรรยายรายวชิา 
 

HS447    การเขียนเพ่ือการส่ือสารองคก์รทางธุรกิจ                                                
                                                             3(2-2-5)       

คงอยู ่ - ปรับค าบรรยายรายวชิา 
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 (Writing for Corporate Communication in Business) 
HS448     การแปลธุรกิจ 2                               3(2-2-5)                                         ยกเลิก   

HS431      ภาษาองักฤษเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ  
                 และโลจิสติกส์                                   3(2-2-5) 
(English for International Trade and Logistics) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS432        ภาษาองักฤษจากส่ือ                          3(2-2-5)                                                                                                                        
                  (English in Media)  

คงอยู ่ - เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือภาษาองักฤษ ค าบรรยายรายวชิา 
HS455  ภาษาองักฤษจากส่ือ          3(2-2-5)
 (English from the Media)  

HS451   ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 1                              
                                                                            3(2-2-5) 
(English for Service Industry 1)  

ยกเลิก   

HS453   ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 2                             
                                                                           3(2-2-5) 
(English for Service Industry 2)  

ยกเลิก   

HS449 การศึกษาคน้ควา้อิสระ               3(1-4-4)                                                                             
                 (Independent Study)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HS450 ประสบการณ์วชิาชีพ           3(0-20-10)                                                                         
 (Professional Internship)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HS452 สหกิจศึกษา                           6(0-40-20)                                                                                                      
 (Co-operative Education) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HS454    ภาษาองักฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน                                   
                                                                           3(2-2-5) 
  (English for Standardized Tests)                              

ยกเลิก   

HS105       การคา้และเศรษฐกิจอาเซียน           3(3-0-6)                                                                        
                (ASEAN Trade and Economy) 

ยกเลิก  

HS309 ระเบียบวธีิวจิยัเบ้ืองตน้ในการส่ือสาร 
                ธุรกิจ                                                  3(2-2-5)   
(Basic Research Methodology in Business 
Communication) 

คงอยู ่ - ปรับค าบรรยายรายวชิาเลก็นอ้ย 
 

วชิาโท   

HX002 การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ            3(1-4-4)
 (Business English Conversation) 

คงอยู ่  - เปล่ียนแค่จ านวนชัว่โมง บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ดว้ยตนเอง 

HX006 การส่ือสารธุรกิจ                              3(2-2-5)         
              (Business Communication)  

คงอยู ่ คงเดิม  

HX007      ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอและ คงอยู ่ คงเดิม  
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                   ต่อรองทางธุรกิจ                             3(2-2-5) 
 (English for Business Presentation and Negotiation)  
HX008      การอ่านทางธุรกิจ                             3(2-2-5)                                                                                        
                  (Readings in Business) 

คงอยู ่ คงเดิม  

HX009     ภาษาองักฤษเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ
และโลจิสติกส์                                                    3(2-2-5)                                                                                        

(English for International Trade and Logistics) 

ยกเลิก - เป็นวชิาเอกเลือก 
HS431 ภาษาองักฤษเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ 
              และโลจิสติกส์                 3(2-2-5)                           

HX010     ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
                 (English for Service Industry)          3(2-2-5)                                                                                        

ยกเลิก   

 

 

 

                                                        ภาคผนวก 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

General Education Courses 

Revised Edition, Year 2021 

 

1. ชื่อหมวดวิชา 

 1.1 ชื่อภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ: General Education Courses 

 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ (Responsible Division) 

 ฝายวชิาการ  มหาวทิยาลัยหอการคาไทย (Academic Affairs Division)  

 

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Number of Credits in General Education Courses) 

 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต (No fewer than 30 credits) 

4. สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร (curriculum status, approval, and endorsement)  

4.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (General Education courses 2021 were revised from those of Year 

2017.) 

 4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 

(The Curriculum Development Committee approved and endorsed the curriculum in the meeting on 30 

April 2021.) 

 4.3 สภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 ในการประชุมคร้ังที่ (The UTCC Academic Committee endorsed the revised General Education 

Curriculum 2021 in the meeting number …) 

 4.4 สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  

พ .ศ .  2 564 ใ น ก า รป ระชุ ม ค ร้ั งที่  (The University Council approved the revised General Education 

Curriculum 2021 in the meeting number…) 

 

เปดสอนเร่ิมภาคตน  ปการศึกษา 2564 (Effective: First Semester, Academic Year 2021) 

 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Venues) 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) 
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6. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 6.1 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

  จากขอมูลตามแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 พบวา ประเทศไทยมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคม ซึ่งสงผลกระทบตออุดมศึกษาอยางเห็นไดชัด ในดานอัตราการเกิดของประชากร

ไทยที่ลดลงอยางตอเนื่อง และ จากผลการจัดอันดับโดย Human Capital Index 2016 ของ WEF พบวา ประเทศไทยถูกจัดอันดับ

อยูที่ 48 จากจํานวน 130 ประเทศ แสดงใหเห็นวา คุณภาพของประชากรไทยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งยังตองการการพฒันาใหมี

คุณภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังงสูญเสียกําลังแรงงานออกจากระบบการทํางานอยางรวดเร็ว ทําใหไมสามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับประเทศได จากสถานการณดังกลาว จึงมีผลกระทบตอรูปแบบการจัดการศึกษา ซึ่งจําเปนจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจะตองมุงเนนการสรางบัณฑิตยุคใหมใหมีสมรรถนะที่

สูงข้ึน เพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม บริการและสังคม ทั้งนี้เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  แมประเทศไทยจะพัฒนาอยางตอเนื่อง จนมาเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางคอนขางสูงในป พ.ศ. 2558 แตยังคงมี

ปญหาที่เร้ือรัง อาทิ การกระจุกตัวของทรัพยากรอยูในพื้นที่เขตเมือง ประชากรสวนใหญขาดโอกาสการเขาถึงทรัพยากรจนเกิด

การเคลื่อนยายกลุมคนเขาสูสังคมเมือง การเรงรัดพัฒนาพื้นที่ใหเปนเมือง ประเทศไทยยังประสบกับปญหาความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนา เพื่อใหเกิดการกาวขามกับดักรายไดปานกลาง และยกระดับการแขงขันของ

ประเทศใหสูงข้ึน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยเีขาสูยุค 4.0 โดยประเทศจําเปนที่จะตองมีบคุลากรที่มีศักยภาพ โดยตองมี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพสูงข้ึน มีความเปนสากล เปนที่ยอมรับเมื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศตาง  ๆในโลก 

และสามารถใชกลไกการสรางและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ควบคูกันไปดวย บทบาทของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการผลิตกําลังคนและเปนแหลงสรางองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 

 การเขามาของกระแสโลกาภิวัตนเปนอีกหนึ่งปจจัยสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา จากการเคลื่อนยายสินคา บริการประชาชนพลเมือง เทคโนโลยี และขอมูลขาวสารไปทั่วทุกมุมโลก หรือ “โลกไร

พรมแดน” และ จากการจัดอันดับความเปนโลกาภิวัตนของประเทศตาง  ๆในป พ.ศ. 2560 ของ KOF Swiss Economic Institute 

(องคประกอบความเปนโลกาภิวัตน 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง) จัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 44 จาก 207 

สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย มีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนยายประชากร ทรัพยากร การลงทุน มีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี และ การมีสวนรวมในเวทีโลก เร่ืองดังกลาว จึงสรางแรงกดดันใหกับการจัดการศึกษาในดานบทบาทความเปน

นานาชาติใหเปนที่ยอมรับมากข้ึน นอกจากนี้ กระแส 21st  Century Skills และอิทธิพลของดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digitization) 

รูปแบบการใชชีวิตแบบปจเจกบุคคล (Individualization) และการอยูโดยพึ่งการอาศัยกัน (Commonization) การศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพ

แขงขันไดในตลาดแรงงานโลกอยางแทจริง และสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายกําลังคนอุดมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ 

องคความรู เทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหนาํกลับมาพัฒนาประเทศ 
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6. External Contexts and Developments Affecting the Revision of General Education Courses 

 6.1 External Contexts or Economic, Social and Cultural Development  

 Based on the information of the higher education plan to produce and develop the country's 

workforce from 2021-2027, it was found that Thailand’s population and social structure had changed. This 

has a significant impact on higher education due to the continuously declining birth rate of the Thai 

population and the country’s ranking conducted by WEF’s Human Capital Index 2016 which ranked Thailand 

48 among 130 countries. This indicates that the quality of Thai population is in the middle level which requires 

further improvement. In addition, Thailand is rapidly losing its labor force which makes it impossible to create added 

value to the country. Such a situation has affected the educational management model which is necessary to be 

adapted appropriately based on the situation; therefore, the higher education curriculum must focus on producing 

higher caliber new-gen graduates to respond to the needs of the industrial and services sector as well as the wider 

society. This is to effectively substitute for the shortage in the labor work force.   

 Although Thailand has continuously developed to become a relatively high middle-income country in 

2015, it still has chronic problems, such as the concentration of resources in the urban areas, most of the 

population lacking access to resources which leads to a movement of people into urban society, an 

acceleration of the development in the urban areas, and the country facing social and economic inequality. 

Consequently, it needs to be developed to overcome the middle-income trap and raises the level of 

competition to be higher. In particular, the changes of technology entering the 4.0 era when the country 

needs competent personnel which requires the development of human resources to have higher potential, 

become internationalized and acceptable when compared to competencies of other countries in the world. 

The country should also be able to use mechanisms to create and develop technology, inventions, and 

innovations. The role of higher education, therefore, has become a necessary mechanism in driving the 

production of human resources and the source of knowledge, research, technology, and innovation.  
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 The entry of globalization is another factor contributing to the transformation of the management 

model of higher education. From the analysis of the movement of goods, services, people, citizens, 

technology, and information to all corners of the world or "a world without borders" and from the 

globalization of various countries in 2017, the KOF Swiss Economic Institute ranked Thailand at 44 from 207 

based on social, economic, and political aspects, the three dimensions of globalization. This reflects that 

Thailand has the capacity to support human mobility, resources, investment, technological advancement, 

and participation on the world stage. Such matters create pressure on educational management to become 

internationalized and receive higher recognition. In addition, the trend of 21st Century Skills and the 

influence of digitization, Individualization, and commonization create requirements for higher education to 

adapt to a higher quality and standards to be accepted internationally, produce human resources that are 

truly competitive in the world market, and promote the movement of college graduates in sharing 

experiences, knowledge, and technology as well as special expertise which can be used to develop the 

country. 
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7. ผลกระทบจากขอ 5 ตอการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 7.1 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  จากผลกระทบจากขอ 5 และการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

ซ่ึงประกอบดวยประเด็นสําคัญ 5 ดาน และ 1 ใน 5 ดานนั้น คือ ดานผลลัพธผูเรียน ที่กําหนดคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา  

ในระดับอุดมศึกษาไว 3 ประการ คือ 

1.  เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง  ๆในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต

ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น 

มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง  ๆเพื่อพัฒนาหรือ

แกไขปญหาสังคม สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สงัคม และประเทศ 

3.  เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือ

รวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประชาคมโลก 

 

7. The Impact of Item 5 on the Development of General Education Courses and Relations to UTCC 

Mission 

7.1 The Development of General Education Courses  

 From the impact of Item 5 and the announcement from the Ministry of Education on Higher 

Education Standards B.E. 2561 (2018) it consisted of five important domains and one of them is 

learner outcomes which set the qualifications of graduates in three aspects as follows: 

(1.1) The individual is capable, well-rounded, and able to work and creates stability and 

quality of life for themselves, family, community, and society. The individual 

possesses life-long learning skills, good ethics, perseverance, and determination as 

well as adhere to professional ethics.  

(1.2) The individual is innovative, possessing 21st Century Skills and the ability to integrate 

learned knowledge to improve or fix societal issues and create opportunities that 

benefit themselves as well as their community, society, and country. 

(1.3) The individual is a citizen with strong ethics and adherence to the right, knows the value of 

and preserves Thainess. The person works together to develop and improve sustainable 

peace and happiness within the family, community, society, and world. 
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จากผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ  จึงเปนที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใชกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยตระหนักถึงความสําคัญในการพฒันาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษาในยุคนี้ ประกอบดวย การใหความรูเก่ียวกับโลก  

เพื่อการดํารงอยูในอนาคต และ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ีทักษะชีวิตและอาชีพ  

 These impacts and changes in various areas led to the revision of undergraduate general education 

courses 2021 which surveyed the opinions of the stakeholders and used it to revise the teaching and learning 

process of general education courses. The revised courses will be used in all undergraduate programs at UTCC with 

the realization of the importance of developing learning skills in the 21st century which is essential and 

important for students of this age. These skills consist of educating about world knowledge, for 

future existence and learning and innovation skills Information, media and technology skills, and life 

and career skills. 
 

 7.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีพันธกิจที่ตองการสรางบัณฑิตอัตลักษณโดดเดนดานผูประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได

จริง และมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจสังคมและประชาคมโลก พัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจธุรกิจ 

บริการที่สําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ และประชาคมโลก บริการ

วิชาการในศาสตรดานธุรกิจ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งองคความรูอ่ืน ๆ  ที่ทันสมัย ทั้งในและตางประเทศ ธํารง

ไวซึ่งศิลปวฒันธรรมไทย และมีความเปนนานาชาติ และ บริหารจัดการและพัฒนาแหลงรายไดใหมเพื่อความยั่งยนืขององคกรและ

ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม และ ทักษะแหงอนาคต รวมทั้งยัง

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม และ ทักษะแหงอนาคต การพัฒนาหลักสูตรหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปจึงไดรับการสนับสนุน และเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

7.2 Relations to UTCC Mission 

  The University of the Thai Chamber of Commerce has a mission to produce distinguished graduates in 

entrepreneurship who can perform the job and possess qualities in line with the needs of the business sector, 

society and the global community. They are able to develop research related to business economy and important 

services that drive the country’s economy. In addition, they can provide academic services related to business, 

economy, and industrial services along with other up-to-date knowledge both domestically and internationally. 
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Though internationalized, they will preserve Thai culture and arts. They will also manage and develop a new source 

of income to sustain organizations and the country, and support the development of curricular and learning and 

teaching activities that respond to the needs of industries and future skills. Consequently, the development of the 

general courses has been supported according to UTCC’s mission. 

 

8. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป 

 8.1 ปรัชญา และความสําคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   

  ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยนั้น เปนไปตาม ตามกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) โดยเปนหมวดวิชาที่เสริมสรางความ

เปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอ

ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และ

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก นอกจากนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยยังให

ความสําคัญในการเสริมสรางใหนักศึกษา มีความรูและทักษะดานการใชภาษาในการสื่อสารไดมากกวา 1 ภาษา มีทักษะดาน

ธุรกิจและการประกอบการ และมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ในการใชความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะในการทํางาน หรือ

การแกปญหาตาง ๆ  และคุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่21 ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษาในยุคนี้ โดยมี

การจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยการใหความรูเก่ียวกับโลก เพื่อการดํารงอยูในอนาคต และ 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ รวมไปถึงการใชชีวิตอยางสมดุล  

มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

 

8. Philosophy, Importance, and Purpose of the General Education Courses  

 8.1 Philosophy and Importance of the General Education Courses  

  The Philosophy of the General Education Courses of the University of the Thai Chamber of Commerce 

follows the General Education framework in accordance with the Higher Education Standard 2009 (TQF:HEd). The 

courses are subjects that aim to develop the humanities, encouraging a widespread and well-rounded 

understanding as well as seeing the value of oneself, others, society, and culture, and art. They also instill the value 

of helping others and civic duties both towards Thailand and the wider global community. 

 In addition, the General Education courses of the University of the Thai Chamber of Commerce place 

an importance on supporting students to have knowledge and skills in more than one language, business, and 

entrepreneurship and to develop their competency in using knowledge, skills, attitudes, and attributes in work or 
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solving problems as well as desirable characteristics in the 21st century which is necessary and important for 

students in this era.  
This will be achieved by providing teaching that aims to develop the capability of students, giving them knowledge 

about the world for the future and equipping them with learning and innovation, information, media, technological 

skills, and life and career skills including living a balanced life and possessing broad knowledge, understanding and 

appreciating oneself, others, society, art and culture, and nature.    

 

 8.2 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแลว บัณฑิตมหาวทิยาลัยหอการคาไทยมีสมรรถนะ ดังนี ้

1. มีความรูและทักษะดานธุรกิจและการประกอบการ  

2. มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารไดมากกวา 1 ภาษา โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมี

ความเปนสากล  

3. เปนผูมีความรู และความรอบรูดานตาง ๆ  เก่ียวกับโลก เพื่อการดํารงอยูในอนาคต และ มีทักษะศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ 

สามารถนําไปใชในการสรางสัมมาอาชีพ  

4. เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง มีความภูมิใจ

ในความเปนไทยและในสถาบันการศึกษาของตน 

5. รูจักใชชีวิตอยางสมดุล มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาต ิ

 

 8.2 The Objectives of the General Education Courses 

 Upon completion of General Education Courses, graduates of the University of the Thai Chamber of Commerce 

will have the following characteristics: 

1. The knowledge and skills in business and entrepreneurship. 

2. The ability to communicate in more than one language, especially English for communication, which will be 

of an international standard. 

3.  The graduate will have knowledge and be knowledgeable about the world to flourish in the future. In 

addition, the person will possess 21st Century Skills consisting of learning and innovation, information, 

media and technology skills as well as life and career skills that can be applied in careers. 

4. The graduate will be a co-creator of innovation and a strong civic citizen with good ethics who adheres to 

righteous actions and is proud of their Thainess and educational institution. 
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5. The graduate will know how to live a balanced life and possess broad knowledge, understanding and 

appreciating oneself, others, society, art and culture, and nature.   

 

9. โครงสรางของหลักสตูร และขอกาํหนดของหลักสตูร 

ทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กําหนดใหมีการเรียนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป   โดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดรับอนุมัติใหเปดใหม และมีการบรรจุเพิ่มเติมใน

โครงสรางหลักสูตรในภายหลังได กรณีมีการขออนุมัติปรับปรุง (เล็กนอย) 

 

9. Curriculum Structure and Course Requirements 

All undergraduate programs in the University of the Thai Chamber of Commerce are required 

to study general education courses. That is, students are required to take at least 30 credits of 

general education courses. 

In this regard, students can study general education courses that have been approved recently 

and the curriculum structure can be added later in the case of a request for minor revision. 

 

9.1 โครงสรางของหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 2 สวน ดังนี ้ 

9.1 The general education curriculum structure consists of two parts as follows: 

 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 

 Part 1 The central curriculum of UTCC requires all students to take 12 credits in the 

knowledge group as a requirement or selectable elective from the following groups: 

1) English language: Requires 3 courses or 9 credits 

2) Business and Entrepreneurship: Required/selectable elective for 1 course or 3 

credits from the prescribed courses. 

 

สวนที่ 2 เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดดังแสดงในขอ 9.5 รายละเอียดตามขอกําหนดของหลักสูตรของ

แตละคณะ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 
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Part 2 General education courses in line with the objective of various Schools which 

require students to take no less than 18 credits (Details are set based on the school’s curriculum) 

as required, selectable elective, or elective courses from the following groups:  

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) 

 

9.2 รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 

9.2 General Education Courses, Part 1 

 สวนที่ 1 เปนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2)  ดังตอไปน้ี 

 Part 1 Common General Education Courses that UTCC requires students to take 12 credits 

either as required or selectable elective courses from Groups 1 and 2 that follow: 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English language) บังคับ 3 วิชา  9  หนวยกิต (requirement of 3 courses 

or 9 credits) 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาํวนั 

(English for Everyday Communication) 

 

3(3-0-6)  
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GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 

(Business English for International Communication 1) 

 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

(Prerequisite: 

GE071 or 

standardized test 

score based on 

set standard) 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ2 

(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

(Prerequisite: 

GE072 or 

standardized test 

score based on 

set standard) 

 

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

วิชาตอไปน้ี (selectable required course: 1 course or 3 credits from the following subjects) 

 

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)  

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 

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

3(3-0-6) 

 

 

 



12 
 

GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลเพื่อธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business 

3(3-0-6) เทียบเทา่ 

GE201 

หมายเหตุ 
1 บังคับเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของวิทยาลัยผูประกอบการ  
2 บังคับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ)  
1,2, สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น สามารถลงเรียนรายวิชาน้ีเปนวิชาเลือกในสวนท่ีสองหรือเลือกเสรีได 
Remarks: 
1 Required for Bachelor of Business Administration Program in College of Entrepreneurship.  
2 Required for Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International 
Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program).  
1,2, For students in the other programs, this course can be registered as an elective listed in section 2 or free 

elective. 
 

9.3 รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

9.3 General Education Courses 

สวนท่ี 2   เปนรายวิชาท่ีหลักสูตรของคณะตาง  ๆกําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดตามขอกําหนดหลักสูตรของแตละคณะ) โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

Part 2 General courses in line with the objective of various Schools which require students 

to take no less than 18 credits (Details are set based on the school’s curriculum) as required, 

selectable elective, or elective courses from the following groups:  

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) 
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GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   

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 (Prerequisite: 

GE101 or approval 

from course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 1) 

 

 

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

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน 

(Prerequisite: 

GE111 or approval 

from course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 2)  

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

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน (Prerequisite: 

GE112 or approval 

from course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 3)  

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

GE112, และ GE113 

(Prerequisite: 

GE111, GE112 and 

GE113) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 1)  

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

(Prerequisite: 

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) 
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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)   

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) 
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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) 

  

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)   
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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)   

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) 
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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)   

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)   
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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) 

  

 

 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) 
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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)   

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) 
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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)   

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 กฎหมายสําหรับชีวิตประจาํวัน 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) 
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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)   

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 ภาษาอังกฤษสาํหรับมืออาชีพ 3(2-2-5) ศึกษากอน GE073 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

 (English for Professionals)   

GE075 สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน 3(2-2-5)  

 (English Idiom Advantage)   

GE076 ภาษาอังกฤษสาํหรับผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 

 

(English for e-commerce entrepreneur) 
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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)   

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) 
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GE092 การแปลเพลง 3(2-2-5)  

 (Translation of Song Lyrics)   

GE093 ภาษาจนีสาํหรับชีวิตประจาํวัน 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)   

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 ทักษะการนาํเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 3(3-0-6)  

 (Presentation and Public Speaking Skills)   

GE068 การเขียนและการนาํเสนอเชิงวทิยาศาสตร 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) 
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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)  

 

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 
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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)   

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 การคิดเชิงคํานวณในชีวิตประจาํวัน 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)   
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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 จิตวิทยาการทาํงานเปนทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนาํ 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

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)   
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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)   

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 การเยียวยาจิตใจเพื่อสรางสมดลุในชีวิต 3(3-0-6)  

 (Mind Healing for Work-Life Balance)   

GE965 การเสริมสรางกําลังใจเพื่อพิชิตปญหา 3(3-0-6)  

 

(Encouragement to Overcoming Problems) 
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9.5 รายละเอียดตามขอกําหนดของหลักสูตรของแตละคณะ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 

9.5 Details Related to Each School’s Curriculum Requirements for General Education 

Courses, Part 2 

1. หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ      จํานวน 18 หนวยกิต 

1. School of Business Curriculum      18 credits 

 1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ

เทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

    1.1 Business Administration Programs (except Entrepreneurship and Innovation, International 

Program) 

1) บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

    (Requirement of 3 credits (1 course) from the following courses 

กลุมภาษา (Language)       บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

       Requirement of 3 credits (1 course) 

GE074 ภาษาอังกฤษสาํหรับมืออาชีพ (English for Professionals)    3(2-2-5) 

2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี 

2) Requires 3 credits (1 course from the following group)        

 กลุมทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

(Information, Media and Technology Skills)       Requirement of 3 credits (1 course) 

           หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม               บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

Or Science Technology and Environmental Literacy Requirement of 3 credits (1 course)  

 

    3) เลือก 12 หนวยกิต (4 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2  

 3) Choose 12 credits (4 courses) from Groups 1 and 2 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School.  
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 1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลกัสูตรนานาชาติ) 

 1.2 Bachelor of Business Administration in Entrepreneurship and Innovation (International 

Program)  

1) เลือก 18 หนวยกิต (6 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2  

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

1) Choose 18 credits (6 courses) from Groups 1 and 2  

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School. 

 

2. หลักสตูรของคณะบญัช ี      จํานวน 18 หนวยกิต 

2) Curricular of Schools of Accountancy                                                18 credits 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

          (Requirement of 6 credits (2 courses) from the following courses 

 กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

           World Language                                          (Requirement of 6 credits (2 courses) 

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

GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ (English for the Professionals)              3(2-2-5) 

2) เลือก 12 หนวยกิต (4 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2  

2) Choose 12 credits (4 courses) from courses in Groups 1 and 2 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือใกลเคียงกับที่

กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes determined 

by program management committee or School. 

3. หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร และ คณะการศึกษาปฐมวัย                   จํานวน 18 หนวยกิต 

3. Curricular of Schools of Humanities and Early Childhood Education              18 credits 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี      

          (Requirement of 6 credits (2 courses) from the following courses 

 กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

           World Language                                          (Requirement of 6 credits (2 courses) 

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

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

           Require 3 credits (1 course) from the following courses 

 กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

          Media and Information Technology Skills      Require 3 credits (1 course) 

           หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

Or Science Technology and Environmental Literacy  Require 3 credits (1 course)  

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

3) Choose 9 credits (3 courses) from courses in Groups 1 and 2 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือใกลเคียงกับที่

กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes determined 

by program management committee or School.  

 

4. หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะนิเทศศาสตร 

คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณะศิลปะดจิิทัล    จํานวน 18 หนวยกิต 

4. Curricular of Schools of Economics, Science and Technology, Engineering, Communication 

Arts, Tourism and Services, and Digital Arts and Design                               18 credits   

1) เลือก 18 หนวยกิต (6 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2  

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

1) Choose 18 credits (6 courses) from courses in Groups 1 and 2  

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School.  

 

5. หลักสูตรของคณะนิติศาสตร      จํานวน 18 หนวยกิต 

5. School of Law       18 credits 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

1) (Requirement of 6 credits or 2 courses from the following groups) 

กลุมภาษาของโลก (World Language)    บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

                           Requirement of 6 credit (2 courses) 

GE082 ภาษาไทยเพื่องานดานกฎหมาย (Thai for Law Careers)  3(2-2-5) 

GE074 ภาษาอังกฤษสาํหรับมืออาชีพ (English for Professionals)   3(2-2-5) 
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2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชา ตอไปน้ี 

2)  Choose 3 credits (1 course) from the following courses 

กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

Media and Information Technology Skills      Require 3 credits (1 course) 

หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

Or Science Technology and Environmental Literacy  Require 3 credits (1 course)  

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

 3)  Choose 9 credits (3 courses) from courses in Groups 1 and 2 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School.  

 

6. หลักสูตรของวิทยาลัยผูประกอบการ     จํานวน 18 หนวยกิต 

6. College of Entrepreneurship     18 credits 

1) บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี (Requirement of 3 credits or 1 course from 

the following groups) 

    กลุมภาษาของโลก      บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

         World Language                                          (Requirement of 3 credits 1 course) 

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

2) บังคับเลือก 12 หนวยกิต (4 วิชา) จากกลุมวิชา ตอไปน้ี 

2)  Choose 12 credits (4 course) from the following courses 

กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   บังคับเลือก 9 หนวยกิต (3 วิชา) 

Science Technology and Environmental Literacy      Require 9 credits (3 course) 

กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

Media and Information Technology Skills   Require 3 credits (1 course)  

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

 3) Choose 3 credits (1 courses) from courses in Groups 1 and 2 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School.  
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7. หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการจัดการ    จํานวน 18 หนวยกิต 

7. International School of Management     18 credits 

 7.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาต)ิ 

 7.1 Bachelor of Business Administration (International Program) 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี (Requirement of 6 credits or 2 courses from 

the following groups) 

    กลุมภาษาของโลก       บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

         World Language                                          (Requirement of 6 credits 2 courses) 

GE084 ภาษาไทยและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

GE074 ภาษาอังกฤษสาํหรับมืออาชีพ (English for Professionals)   3(2-2-5) 

2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

2) Requirement of 3 credits or 1 course from the following groups: 

 กลุมทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา)  

 (Information, Media and Technology Skills) (Requirement of 3 credits or 1 course) 

 หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

Or Science Technology and Environmental Literacy  Require 3 credits (1 course)  

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

3) Choose from 9 credits (3 courses) from the courses listed in Groups 1 and 2. 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School.  

 

 7.2 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ (นานาชาติ) 

 7.2 Bachelor of Accountancy (International Program) 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี Requirement of 6 credits or 2 courses from 

the following groups: 

    กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

         World Language                                          (Requirement of 6 credits 2 courses) 

GE084 ภาษาไทยและวฒันธรรม      3(3-0-6) 

GE074 ภาษาอังกฤษสาํหรับมืออาชีพ (English for Professionals)   3(2-2-5) 
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2) เลือก 12 หนวยกิต (4 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2 

2) Choose from 12 credits (4 courses) from the courses listed in Groups 1 and 2. 

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวชิาที่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

Choose from courses set by the School which has exact or similar learning outcomes 

determined by program management committee or School.  

 

9.6 ขอกําหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต 

9.6 Regulation on Standardized Test Scores and Credit Transfer 

9.6.1 ขอกําหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

9.6.1 Regulation on Standardized Test Scores and Credit Transfer for English Courses 

รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 

กรณีวิชาภาษาอังกฤษกําหนดใหใชผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อขอเทียบโอนและยกเวนรายวิชา

ภาษาอังกฤษได โดยนักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และจะตองดําเนินการเทียบโอน

ภายในชวง 3 สัปดาหแรกของภาคเรียนที่ทําการเทียบโอน โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน  2 ป  นับจาก

วันที่ผลสอบประกาศและตองเปนไปตามเกณฑการเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังตอไปนี้  

For English courses, students can use standardized test scores to transfer credits and waive 

English courses. Students who submit standardized test scores have to submit their English test 

scores within the first three weeks of that semester to transfer credits. The English test scores must 

be valid for no more than two years from the date of the announcement and must be in line with 

the English language proficiency criteria as follows:  
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เกณฑ ก. หลักสูตรนานาชาติท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

เทานั้น 

Criterion A. International programs using English as the 

medium of instruction only  

เกณฑ ข. หลักสูตรท่ีใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆในการเรียน

การสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or other languages as a 

medium of instruction 

รายวิชา 

(Courses) 

TOEIC TOEFL iBT IELTS CEFR รายวิชา 

(Courses) 

TOEIC TOEFL iBT IELTS CEFR 

1) GE071 600 ขึ้นไป 

600 or 

higher 

64 ขึ้นไป 

64 or higher 

6.0 ขึ้นไป 

6.0 or higher 

B1 1) GE071 350 ขึ้นไป 

350 or 

higher 

33 ขึ้นไป 

33 or higher 

4.5 ขึ้นไป 

4.5 or higher 

A2 

2) GE071 

   GE072 

650 ขึ้นไป 

650 or 

higher 

73 ขึ้นไป 

73 or higher 

6.0 ขึ้นไป 

6.0 or higher 

B2 2) GE071 

   GE072 

450 ขึ้นไป 

450 or 

higher 

46 ขึ้นไป 

46 or higher 

5.5 ขึ้นไป 

5.5 or higher 

B1 

3) GE071  

    GE072 

    GE073 

700 ขึ้นไป 

700 or 

higher 

 

81 ขึ้นไป 

81 or higher 

6.5 ขึ้นไป 

 6.5 or higher 
B2 3) GE071 

   GE072 

   GE073 

550 ขึ้นไป 

550 or 

higher 

58 ขึ้นไป 

58 or higher 

5.5 ขึ้นไป 

5.5 or higher 
B2 

4) GE071    

    GE072  

    GE073  

    GE074 * 

750 ขึ้นไป 

750 or 

higher 

 

89 ขึ้นไป 

89 or higher 

 

6.5 ขึ้นไป 

6.5 or higher 

 

C1 4) GE071 

   GE072 

   GE073 

      GE074 ** 

600 ขึ้นไป 

600 or 

higher 

64 ขึ้นไป 

64 or higher 

6.0 ขึ้นไป 

6.0 or higher  
B2 

  หมายเหตุ (Remarks):    

*  สําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือการจดัการ หรือหลักสูตรนานาชาติใชภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอนเทาน้ัน  

*  For the students of International School of Management or other International Programs using English 

as the medium of instruction only.   

** สําหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ในหลักสตูรภาษาไทยและหรือภาษาอ่ืนๆ 

** For the students of other Schools in Thai or other languages programs.  

 

9.6.2 ขอกําหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

9.6.2 Regulations for Test Scores and Credit Transfer of General Education Courses 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยกําหนดใหนักศึกษาสามารถเทียบโอนเพื่อยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได 

โดยการเทียบโอนและคาใชจายในการเทียบโอน ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่

เก่ียวของ  

Undergraduate students who study in the University of the Thai Chamber of Commerce can 

submit the request to transfer credit and waive the General Education courses by following the 

related Regulations of the University of the Thai Chamber of Commerce on credit transfer and the 

expense.  
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9.7 หลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

9.7 Criteria for Grade Assignment 

หลักเกณฑในการใหระดับคะแนนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปทุกวิชาเปนแบบเกรด มีลําดับชั้นที่ระบุไวใน

รายละเอียดของ ขอ 14 สัญลักษณแสดงผลการศึกษา ในขอยอย 14.1 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วา

ดวย การศึกษาระบบหนวยกิต ชั้นปริญญาบัตร พ.ศ. 2545 

The evaluation of each course shall be coded into different grading that have the definition and attached 

points as shown in the University of the Thai Chamber of Commerce Regulations on the Credit-Based Education 

System for Undergraduate Students B.E. 2545 (2002), No 14. “The Symbols for the Evaluation of the Study” and 

No. 14.1 “The evaluation of each course shall be coded into different grading that have the definition and attached 

points”. 
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คําอธิบายรายวิชา (Course Descriptions) 

 สวนที่ 1 เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู จํานวน  

หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2) ดังตอไปน้ี 

Part 1 UTCC’s common curriculum requires all students to study in the knowledge group,   

 number of credits, required or selectable elective from the following groups:     

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา 9  หนวยกิต (Requirement of 3 courses or 9 credits)  

2) รายวิชากลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) บังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก 1 

วิชา 3 หนวยกิต (Requirement/selectable electives of 1 course/3 credits) 

 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา 9  หนวยกิต (Requirement of 3 courses or 

 9 credits) 

 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจาํวัน 

(English for Everyday Communication) 

3(3-0-6) 

           พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟง

เพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนาสั้น 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 

 

           พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการ

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ซึ่งประกอบดวย การฝกสนทนาทางโทรศัพท การนําเสนอขอมลู 

การเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การอานขาวหรือ

บทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 
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          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 

   

GE073  ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2          

(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) 

 ศึกษากอน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการ

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งประกอบดวย การฝกเสนอและอภิปราย

ขอคิดเห็น การสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน  การอานขาวหรือ

บทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  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) 

 กระบวนการประกอบการเพ่ือเสริมสรางและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ 

และความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการตระหนักถึงปญหาและโอกาส  เพ่ือคนหา

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 
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GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข 

1) วิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีข้ันสูง 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

2) เปนวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรสีําหรับนักศึกษาหลกัสูตรอ่ืนฯ 

 

 กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและความทาทายของ

การสรางธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ  โครงสรางและแนวคิดตลาดท่ีสําคัญ กระบวนการการนํา

ไอเดียมาสูตลาดโดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียท่ีเปนท่ีนิยม การออกแบบโมเดล

ธุรกิจและกลยุทธแรงยึดเหน่ียวสําหรับสตารทอัพ 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 พ้ืนฐานเก่ียวกับพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ประเภทและรูปแบบของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส องคประกอบท่ีสําคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเตรียมความพรอม 

เพ่ือการเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 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 การออกแบบเน้ือหา การสื่อสารเพ่ือสรางตราสินคา 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  
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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, 
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 และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

และการแกปญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝกทักษะพ้ืนฐานการใชแอปพลิเคชัน 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  

 

 

สวนท่ี 2  เปนรายวิชาท่ีหลักสูตรของคณะตาง ๆ กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของหลักสูตรไม

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

กลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

Part 2 General education courses in line with the objective of various Schools require students to 

take no less than 18 credits (Details are set based on the school’s curriculum) as required, selectable 

elective, or elective courses from the following groups:  
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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. 

 

   

GE105 กฎหมายเบ้ืองตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญา

ทางธุรกิจ  สัญญาเชา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน และสัญญาทางธุรกิจอ่ืน 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 
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GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

3(3-0-6) 

 รูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย ขอมูล

สําคัญท่ีควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจและราคา

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 

การลงทุนท่ีนําไปสูความมั่งคั่งผานการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร อสังหาริมทรัพย ทองคํา การ

ประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพ่ือประโยชน

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 ลักษณะความสําคัญและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  

ประเภทและตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิงการคา กระบวนการ

ผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 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 
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GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและคุณประโยชนของสัมมาทิฏฐิ กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนา

สัมมาทิฏฐิใหเกิดมีข้ึนไดในชีวิตประจําวัน 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 ท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา  การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม  และมุงเนนในโครงการท่ีใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง  ซึ่งทําการ

ออกแบบมาเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงการเรียนรูในดานมายเซ็ทและกระบวนการของการสรางการ

ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผานการเรียนรูผานประสบการณอยางลึกซึ้ง  ท้ังน้ีรายวิชา

ยังมุงเนนกระบวนการสํารวจคนหา  ซึ่งเปนกรอบแนวคิดของข้ันตอนท่ี 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. 
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GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ

ตางๆ ท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม และมุงเนนในโครงการท่ีใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ่งทําการ

ออกแบบมาเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรมใหมากกวา โดยจะเนนการใชกระบวนการและมุงเนนแนวคิดในดานการทดลองและการ

สรางตนแบบอยางรวดเร็ว ผานการเรียนรูผานประสบการการณท่ีแตกตางในดานนวัตกรรมหรือ

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 

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 ท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม และมุงเนนในโครงการท่ีใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ่งทําการ
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ออกแบบมาเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางใหนักศึกษามีความมั่นใจและความตองการท่ีจะมองตาง คิดใหญ 

และทําเล็ก ในรายวิชาน้ีจะเนนการใชกระบวนการการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมท่ี

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 

ท่ีสําคัญและเก่ียวของปญหาและความทาทายท่ีนักศึกษาเลือก ท้ังน้ีจะตองผานการอนุมัติจาก

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. 
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GE115  โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2  

(Innovation Drive Entrepreneurial Project 2)  

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข ศึกษากอน  GE114  

 ศึกษาผ านโครงการตอ เ น่ืองจากวิชา โครงการการประกอบการ ท่ี ขับเคลื่อน 

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) 

 ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆท่ีสําคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหลาน้ัน 

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) 

 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. 
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GE119 เศรษฐศาสตรผูบรโิภค 

(Consumer Economics) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของผูบริโภคตอระบบเศรษฐกิจ แหลงท่ีมาของรายไดและรายไดท่ีใชไดจริง 

ปจจัยท่ีกําหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินคาและบริการตางๆ สินเช่ือเพ่ือการบริโภค   

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. 

 

   

GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

3(3-0-6) 

 วิชาน้ีมุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบการเงินของประเทศออสเตรเลีย   และ

เปรียบเทียบความแตกตางกับกฎหมายและระบบการเงินของประเทศไทย  โดยเน้ือหาจะ

ครอบคลุมเก่ียวกับระบบการเงิน กฎหมาย สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับใช และขอยกเวนของ

กฎหมาย  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตามหลักจริยธรรมในบริบทของ

ประเทศออสเตรเลีย เอเซีย และโลก  นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไขปญหาเพ่ืออธิบาย
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เน้ือหาท่ีเก่ียวกับกฎหมาย การบริการจัดการ และการเงินท่ีอยูในรายวิชาน้ี 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) 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภาษีเงินไดในประเทศออสเตรเลีย ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

วางแผนภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การสื่อสารขอมูลและใหคําปรึกษาดานภาษีแก

ลูกคาผูเปนผูเสียภาษี วิชาน้ีเนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการแกปญหา 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

ดานกฎหมายซึ่งสงผลตอการจัดตั้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล ความสัมพันธภายในและ

ภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในออสเตรเลยีซึ่งรวมถึงหุนสวน

และสหกรณ 

          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. 
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GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

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 และภาษีอ่ืนๆ

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) 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในเอเชีย ประวัติความเปนมาของธุรกิจ

ในเอเชีย วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของเอเชีย 

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) 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน ประวัติความเปนมาของ

ธุรกิจในประเทศจีน วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของประเทศจีน 
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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 แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ  การบริหารจัดการพิพิธภณัฑ  

การตลาดของพิพิธภัณฑ การอนุรักษและการจัดแสดง  พิพิธภัณฑทองถ่ินหรือพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  

ตัวแบบพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑในอุดมคติ  

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) 

 กระแสทองถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธระหวางทองถ่ินกับเศรษฐกิจชุมชน และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนท่ีนําไปสู

การสรางสินคาทางวัฒนธรรม  กระบวนการสรางและผลิตสินคาทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดย

เก็บขอมูลในทองถ่ินบานเกิดเพ่ือแสวงหาสินคาจากสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรมาตอยอดสรางสรรคให

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) 

 กฎหมายคุมครองเก่ียวกับทรัพยสนิทางปญญา ลิขสิทธ์ิ 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 
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GE456 การทองเท่ียวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  

(Geography and Cultural Tourism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะ และความสําคัญของภูมิศาสตร ท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิง

สรางสรรค  เอกลักษณและลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการ

ทองเท่ียวใหสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  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  ข้ันตอน การวางแผน การออกแบบเน้ือหา 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

ดวยภาวะผูนําแบบยั่งยืนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการศึกษาแนวคิด หลักการ 

และกระบวนการในการดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 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 

competitors while satisfying stakeholders. Promote and utilized Sufficiency Economy 

Philosophy to optimize economic, social, environmental, and cultural impact that 
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support the new key economy which are Bioeconomy, Circular Economy, and Green 

Economy. 

   

 
GE141 การสื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 

(Tourism Communication) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว  ความสําคัญของ

การจัดการทางการสื่อสารเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว  กระบวนการสื่อสารและรูปแบบของการจัดการการ

สื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว  การบูรณาการทางการสื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 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) 

 รายวิชาท่ีออกแบบมาเพ่ือการทําความเขาใจและการปฏิบัติของการออกแบบบริการ 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  องคประกอบการพูดและการเลือกเน้ือหาการพูดเพ่ือการนําเสนอ

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) 

 หลักและวิธีการใชภาษาเพ่ือการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ  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) 

 วิกฤตการณของสภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอโลก กฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง

สภาวะแวดลอมในดานการควบคุมมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐใน

การประกันสิทธิของประชาชน และมาตรการเก่ียวกับการเรียกรองคาเสียหายจากคดีสภาวะ

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) 

 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค มาตราการทางกฎหมายเก่ียวกับการ

คุมครองผูบริโภค ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองของผูบริโภค มาตราการทางกฎหมาย

เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในดานคุณภาพของสินคาและบริการ 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 และแนวคิดเก่ียวกับการกอตัวของ

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) 

 แนวคิดเก่ียวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย การระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหลักทรัพย ความหมายและประเภทของ

หลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย การ

กระทําท่ีไมเปนธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการและ

ประเดน็ท่ีนาสนใจเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย 

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) 

 กฎเกณฑเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศท้ังการลงทุนโดยตรง (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) 

 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรอบความตกลงและความ

รวมมือระหวางประเทศเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายยุโรปวาดวยการคุมครองขอมลู

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

และบูรณาการทฤษฎีความคิดทักษะความคิดและความสามารถของผูประกอบการเพ่ือสํารวจและ
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สรางความคิดจัดกิจกรรมแกปญหาและสรางมูลคาใหกับธุรกิจกีฬาเปนหน่ึงใน 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 บทบาทหนาท่ีของฝายตางๆ 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) 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม 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) 

 พ้ืนฐานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีมีตอธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือท่ีชวย

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  ภูมิปญญาทองถ่ินดานการเกษตร 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) 

 ความสําคัญของเครื่องสําอางสําหรับสุขภาพและความงาม  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 
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GE209 ธุรกิจขยะรไีซเคิล 

(Recycling Business) 

3(3-0-6) 

 เปนวิชาท่ีเก่ียวกับการจัดการและการใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล ประเภทและสัญลกัษณ

ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบ้ืองตน 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) 

 หลักการเบ้ืองตนของทางตรรกศาสตร 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) 

 มโนทัศนพ้ืนฐานของพีชคณิตเชิงเสนซึ่งประกอบไปดวยระนาบและปริภูมิ โครงสรางของ

ปริภูมิ ปริภูมิเชิงเสน เมทริกซ กฎของการดําเนินการทางเมทริกซ และการประยุกตใชงาน  
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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. 

   
 

GE461 สิ่งแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) 

 ปรากฏการณ  ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม  อันเน่ืองมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบ

การเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสรางทางภูมิศาสตรและการเคลื่อนยายของกลุม 

ชาติพันธุ  นโยบายและขอตกลงความรวมมือท่ีเ ก่ียวของกับสิ่ งแวดลอมของประชาคม

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 หมุนเวียนเพ่ือความยั่งยืน 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 ปจจัยท่ีเก่ียวของและผลกระทบเพ่ือการอยูรอดท้ังในสถานการณปกตแิละ

สถานการณวิกฤติ การวางแผนจัดการภัยพิบัติและวิกฤติทางสังคมตอสิ่งแวดลอมในอนาคต 

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  
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GE225 จิตวิทยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาวะ 

(Environmental Psychology and Well-being) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาปฏิสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ท้ังสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

มนุษยสรางข้ึน นําหลักจิตวิทยาการรับรู การรูคิด การตอบสนองของมนุษยตอสิ่งแวดลอม การ

ปรับพฤติกรรมและหลักการออกแบบมาใช รวมท้ังศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางใน

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 อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอประชากรและความ

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) 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคนไทยในอดีตและปจจุบันในการใช

สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยดานการเกษตร  การแพทยและอุตสาหกรรม    
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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) 

 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 เทคนิคและวิธีการเลือกใชสื่อเพ่ือการจัดการเชิงประชาสัมพันธ 

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 ความตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและท่ีมีขอจํากัดเล็กนอยใน

การทําหนาท่ี  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 ในรางกายมนุษยท่ีตอบสนองตอการออก

กําลังกายท้ังในขณะออกกําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การเปลี่ยนแปลงของรางกายในการ
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ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและเพ่ือการแขงขัน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการออกกําลังกาย  

การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อมีกิจกรรมลดลง รวมถึงวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท้ังใน

คนปกติและนักกีฬา  

Physiological adaptations of various human body systems to acute and 

chronic exercises. Physiological adaptations of the human body systems to exercise 

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 และการดูแลข้ันพ้ืนฐาน เทคนิคการ

ปฐมพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน 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 และความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ แนวคิดสุขภาพแนวใหม 

ความสัมพันธระหวางกระบวนทัศนสุขภาพแนวใหม กับกระบวนการสงเสริมสุขภาพ แนวคิดและ

ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล และชุมชนบน

พ้ืนฐานของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม   

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 ทฤษฎีและการวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการของวัยรุนในดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม ปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ของวัยรุน ปญหาและการ

ปรับตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน การพัฒนาชีวิตอยางมีคุณคาและมีเปาหมาย  

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

developments of adolescents; factors effecting adolescents’ behavior and 
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personality; adolescents’ problems and adjustments in the present day; developing 

life goal and value 

   
 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ  ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

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 และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและ 

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 กลุมเพ่ือนและการเขาสังคม การมีความรัก แนวทางการปองกันและแกไขความเครยีด

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

family context 
   

GE229 พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอายุ   

(Gerontology and Elderly Care) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแงมุมของชีวิตชราภาพ ท้ังในดานรางกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือชวยให

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 เพลงเร็ว  

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 ท้ังในดาน 

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 และผลกระทบท่ีมีตอสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน 

ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเปนไทย ทองถ่ิน ตลอดจนอุดมการณชาติ  วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดํารงอยูของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน   

 



63 
 

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 

   

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) 

 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตรของแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอการทองเท่ียวไทย 
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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) 

 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   
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GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเรื่องอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางสรรคและสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ  ในประชาคมอาเซียน การปรับตัวและการดัดแปลง

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 

 

   

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) 

 เหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก ท้ังมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง

ความรวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปจจุบัน รวมท้ังเหตุการณสําคัญในประเทศไทย

ท่ีสัมพันธกับเหตุการณในโลก เพ่ือใหสามารถคิด 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  
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GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑการจําแนกภาษา

ตาง ๆ ในสังคมการแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาท่ีมีตอ

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  

 

   

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 ประวัติศาสตรของสังคมท่ีเก่ียวของกับชา ใน

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุน และภูมิภาคอาเซียน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาใน

สังคมไทย เชนความเช่ือ และคติตางๆ เก่ียวกับใบชาและการบริโภคชา การสรางสรรคธุรกิจ

ชา วัฒนธรรมรานนํ้าชาในภาคใต 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 
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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  

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) 

 อัตลักษณของกลุมชาติพันธุท่ีสําคัญในสังคมไทย  การธํารงไวซึ่งชาติพันธุ ความแตกตาง

หลากหลายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุมชาติพันธุในสังคม  สังคมพหุลักษณ

กับความทาทายในประชาคมอาเซียน สํารวจพ้ืนท่ียานท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติ พันธุ 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 ท้ังทางวิทยาศาสตร 

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  
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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  ความหมายของภาพถายท่ีมีคุณคาท้ังทางจิตใจและทาง

ประวัติศาสตร การสรางสรรคศิลปะการถายภาพ การผสมผสานท้ังทางดานแนวความคิด ทฤษฎี 

เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค  ความสามารถและทักษะท่ีนําไปประยุกตใชใหเกิด

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) 

 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมช่ัน มุมมองท่ีหลากหลายของแอนิเมช่ันตั้งแต

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) 

 ความรูเก่ียวกับศาสนาสําคัญของโลก ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาสําคัญ  ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสานทางศาสนา

ในปจจุบัน ศาสนาในทามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะหการนําศาสนามาใชแกปญหา 

ตาง ๆ ในสังคมไทย 
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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 เกมสและอนิเมะในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมรวมสมัยของญี่ปุน

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 

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) 

 ศึกษาลักษณะของวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในกระแสความปกติใหม 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 
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GE385 การจัดการธุรกิจขามวัฒนธรรม 

(Business Management Cross Cultures) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม 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) 

 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 เรื่องราวเก่ียวกับเทพเจากรีก 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) 

 การศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาชาวจีนท่ีมีอิทธิพลตอสังคมจีน   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) 

 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนท่ีถือปฏิบัติกันมาแตโบราณ  รวมถึงแนวคิดของชาวจีนท่ีมี

อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมจีน   
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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 

 

 

           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) 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชโดยสังเขป แนวคิด 

ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตรพระราชาในดานตางๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดลอม ฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน  

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 
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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 

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

กฎหมายท่ีสําคัญ  ท่ีมาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทํากฎหมายและ

กระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใชกฎหมายการตีความ  การอุดชองวาง และกฎหมายท่ีสําคัญ

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 และปลูกจิตสํานึกใหมีสวนรวม

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 
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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

ท่ีมีตอสังคม โดยใชกรณีศึกษา เพ่ือใหตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปช่ันท่ีมีผลตอการสราง

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. 

 

   

GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของกิจกรรมเพ่ือสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการข้ันตอนในการจัดกิจกรรม

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 ผานการบริการแกผูอ่ืน

ประสบการณใหมท่ีจะไดรับจากการเขาใกลปญหาดวยวิธีการแกไขในขณะท่ีสรางความเช่ือมั่น

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  
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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 การเปดใจกวางเก่ียวกับทัศนะทาง

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 

 

   

           2) กลุมวิชาทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมวิชาภาษาของโลก (World Language) 

GE006 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร  

(Malay for Communication) 

3(3-0-6) 

 ทักษะการ ใชภาษามา เลย ใน ชี วิตประจํ า วัน โดย เนนการฟ งและการสนทนา  

บทพูดพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใชสื่อสาร รวมท้ังการจับใจความ 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

พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการใชสื่อสาร รวมท้ังการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ัน

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 
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GE014    ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   

(Korean for Communication) 

3(2-2-5)  

 เรียนรูพยัญชนะและสระในภาษาเกาหลี คําศัพท วลี และการสรางประโยคเบ้ืองตน 

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. 

 

   

GE060 การเขียนภาษาไทยเบ้ืองตน 

(Basic Thai Writing) 

3(2-2-5) 

 เง่ือนไข สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ  

 หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตางๆ ท้ังแบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดย

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 ท้ังแบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียน 

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 และการเขียน 

การใชภาษาไทยเพ่ือถายทอดความคิดอยางเปนระบบและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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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 การฝกฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียดท่ีจําเปนจากบทฟงประเภท

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 

 

   

GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ  

(English for the Professionals)  

3(2-2-5) 

 ศึกษากอน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 หรือเทียบโอนโดยใช

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทา และตามเกณฑท่ีกําหนด  

 

 พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการทํางานผานการใชทักษะภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม 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) 

 ความเขาใจจากการศึกษาสํานวนภาษาอังกฤษในบริบทท่ีใชจริงและการฝกใชสํานวนใน

หองเรียน 

  Understanding English idiom usage from real-world contexts and putting 

into practice in class 
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GE076 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(English for e-commerce entrepreneur) 

3(2-2-5) 

 สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการเขียนช่ือผลิตภัณฑ การบรรยายคุณสมบัติสนิคาและบรกิาร 

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) 

 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) 

 สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืน เชน การใหกําลังใจและ

คําปรึกษา การแสดงความช่ืนชมยินดีและสนองตอบเชิงบวก 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

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอ

สังคม  
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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  การเลาเรื่องขามสือ่ 

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 เพ่ือพัฒนา

ความคิดและอาชีพท่ีเก่ียวของกับงานดานกฎหมาย ฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยโดยเนนการอานและ

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 การจัดเรียงความคิดอยางเปนระบบเพ่ือการนําเสนอทาง

ธุรกิจ ลักษณะทางภาษาท่ีสําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การสื่อสารทางจดหมาย

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, 
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presenting different concepts appropriately and answering questions as 

professionals 

   
 

GE084 ภาษาไทยและวัฒนธรรม 

(Thai Language and Culture) 

3(3-0-6) 

 เง่ือนไข:  สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองตน การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการ

เขียนความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการใชภาษา ความเช่ือ และคานิยม

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 

 

   

GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม  

(Korean and K-Beauty Business) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูคําศัพท  วลี  และประโยคภาษาเกาหลี ท่ีใช ในธุรกิจความงาม 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) 

 เรียนรูเก่ียวความรูเบ้ืองตนในการเตรียมตัวทองเท่ียว ณ ประเทศเกาหลีใตดวยตนเอง 

ตั้งแตการวางแผนในแตละวัน การจองตั๋ว การจองท่ีพัก และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ พรอมท้ัง

เรียนรูคําศัพท วลีและประโยคสนทนาภาษาเกาหลีท่ีจําเปนตองใชระหวางการเดินทางทองเท่ียว 

ตลอดจนเรียนรูสถานท่ีทองเท่ียวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถ่ิน 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. 
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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) 

 เรียนรูเก่ียวกับคําศัพท วลี ประโยค บทสนทนา และสํานวนท่ีสื่อความนัยยะตางๆ ท่ีพบ

บอยในเพลงเกาหลีและซีรี่สเกาหลี พรอมท้ังเรียนรูลักษณะสังคม 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 ตลอดจนโครงสรางประโยคพ้ืนฐานตาง ๆ เพ่ือนําไปใชสนทนา

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวันแบบงายได อาทิ แนะนําตนเอง กลาวทักทาย สอบถามราคาสินคา 

บอกเวลา เปนตน โดยเนนทักษะดานการฟง พูด เปนหลัก  

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 เ ก่ียวความรูเ บ้ืองตนในการเตรียมตัวทองเท่ียว ณ ประเทศญี่ปุนดวยตนเอง  

ตั้งแตการวางแผนในแตละวัน การจองตั๋ว การจองท่ีพัก และสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ พรอมท้ัง

เรียนรูคําศัพท  วลีและประโยคสนทนาภาษาญี่ ปุนท่ีจําเปนตองใชระหวางการเดินทาง

ทองเท่ียว ตลอดจนเรียนรูสถานท่ีทองเท่ียวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถ่ิน 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.      
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GE091 ภาษาอิตาเลียนเบ้ืองตน 

(Italian Language for Beginners) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาศัพท สํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไวยากรณเบ้ืองตน 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  การฝกภาษาจีนเบ้ืองตนท้ังดานการฟง  

พูด  อานและเขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยคอยางงาย เรียนรูหลักการออกเสยีงและ

ระบบสัทอักษรจีนเบ้ืองตน  เรียนรูวงคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันไมต่ํากวา 250 คําศัพท   

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) 

 การฝกทักษะการฟงการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารโดยใชบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานใน

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 
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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

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 และแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  มิติทางวัฒนธรรม และความ

แตกตางระหวางกลุมวัฒนธรรมในสังคมโลก  องคประกอบท่ีเก่ียวของกับคานิยมทางวัฒนธรรม 

ภาษา และอัตลักษณ  บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีมีตอปจเจกบุคคล

และองคกร  การปรับตัวเพ่ือกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ือลด

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 
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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) 

 ความสําคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสท้ังหากับการเลาเรื่อง หลักการเลาเรื่อง

บนพ้ืนฐานของความเปนของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  เพ่ือกระตุนการตอบสนองเชิง

บวกและกระตือรือรนจากผูรับสารฝกการเลาเรื่องขามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ท้ังในสื่อดั้งเดิมและ

สื่อดิจิทัล เพ่ือจุดมุงหมายในการใหความบันเทิงและเพ่ือพัฒนาการคิดสรางสรรคในการแกไข

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) 

 การนําเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนําเสนอภายในเวลาท่ีกําหนด การพูดในท่ี

สาธารณะเพ่ือโนมนาวนักลงทุน ทักษะการนําเสนอสวนบุคคล เรียนรูเก่ียวกับภาษากาย 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) 

 พ้ืนฐานของการเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพ 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. 
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GE069 การเขียนการเลาเรื่องและการปฏบัิติอยางสรางสรรค  

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเรื่องและการปฏิบัติอยางสรางสรรคสําหรับ

สตารทอัพ  เทคนิคการเขียนและการนําเสนอมุมมองของการสรางทีมเพ่ือการพัฒนาการนําเสนอ

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) 

 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลและเชิงจูงใจเพ่ือสื่อความคิดของตัวเองถึงผูอ่ืนไดอยางนาสนใจ

และโนมนาวผูอ่ืนใหมีความเห็นตามได 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.     

 

   

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

3(3-0-6) 

 หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพ่ือทําความเขาใจปญหาตาง ๆ โดยคํานึงถึงผู

ท่ีมีปญหาเปนหลัก  การทดสอบและพัฒนาทางออกของปญหาแบบวนซ้ําอยางมีระบบ  

เพ่ือสรางสรรคแนวทางและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยความตองการของผูท่ีมีปญหา คุณคาของ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสรางความแตกตาง เพ่ือเปนชองทางเฉพาะในการสรางโอกาสทาง

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) 

 การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมท่ีมีความหลายหลาย การใชประโยชนจาก

สภาพแวดลอมโลกท่ีผันแปรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร   แนวคิดดานความเปน
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ผูประกอบการและนวัตกรรมในแตละสถานการณและแตละประเภทธุรกิจ ซึ่งรวมถึงองคกร

ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ครอบครัว และสังคม วิชาน้ีเนนการใชกรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

และนานาประเทศเพ่ือสรางความเขาใจแกนักศึกษาดานแนวคิดการเปนผูประกอบการและ

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) 

 การจัดตั้งธุรกิจใหม ธุรกิจท่ัวไป และหลักการการทําธุรกิจท่ีมุงกิจกรรมธุรกิจท่ีเปน

นวัตกรรม วิชาน้ีออกแบบมาเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับแนวคิดธุรกิจและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ แนวคิดและเทคนิคในเรื่องความคิดสรางสรรค  นอกจากน้ัน 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 

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) 
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 ความหมาย ความสําคัญขององคความรูท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  พลังแหงการเรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู  สังคมและ

เครือขายการเรียนรู   พลวัตของกระบวนการเรียนรู  สังคมการเรียนรูในเครือขายโลกออนไลน  

แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  การสรางพลังอํานาจและ

ความตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเปนระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูท่ีพึง

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. 

 

   

GE901 สื่อรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร  

(Contemporary Media and Selected Literature) 

3(3-0-6) 

 ฝกวิเคราะหและตีความจากสื่อรวมสมัยและวรรณกรรมท่ีคัดสรรใหศึกษา 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 และฝกปฏิบัติ   

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 
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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) 

 ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนนอกหองเรียน 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) 

 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 3(3-0-6) 
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(Content Writing for Digital Media) 

 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   

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 การเรียบเรียงขาวสารและผลิตเน้ือหาดวยอุปกรณการ

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) 
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 ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบ

ท่ีมีตอรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม 

รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการ

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 

 

   

GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร  

(Basic of Computers) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร  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 และพ้ืนฐานการคํานวณ  การให

เหตุผลทางคณิตศาสตร  การพิสูจนอยางเครงครัด  
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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 กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรู

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  อิทธิพลของสื่อท่ีมีตอผูบริโภค  หลักการและแนวคิด

สําคัญท่ีเก่ียวของกับการรูเทาทันสื่อ จําแนกตามประเภทของสื่อ ไดแก ภาพขาว โฆษณา รายการ

วิทยุ รายการโทรทัศน ภาพยนตร และสื่ออินเทอรเน็ต  โดยเนนทําความเขาใจเก่ียวกับบริบทของ

สื่อ ครอบคลุมเก่ียวกับอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสรางสาร  และรูปแบบและ

ภาษาในสื่อ  ฝกวิเคราะหขาวสารในสื่อประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพ่ือการรูเทาทันสื่อ 

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 ท่ีสามารถนํามาประยุตเพ่ือ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน    
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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 

โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปู 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) 

 ศึกษาโปรแกรมสํานักงานพ้ืนฐานดานการจัดการเอกสาร เทคนิคและฟงกชันท่ีจําเปนตอ

การประยุกตใชโปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือจัดการเอกสารสํานักงานอยางไดประสิทธิผล 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    

 



92 
 

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 รูจักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลัว ความสงสัย  

แรงบันดาลใจ แรงเฉ่ือย 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) 

 หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือทําความเขาใจ ความแตกตางระหวาง

บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเก่ียวกับการรับรู 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 

 

   

GE407 จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 

(Psychology for Teamwork) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกตใชในการทํางานเปนทีม  ท้ังในบทบาทของ

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 
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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) 

 ศึกษาหลักและทฤษฎีการเรียนรูของผู ใหญตามแนวทางของ Malcolm Knowles  

เพ่ือนํามาปรับใชกับการจัดโปรแกรมการเรียนรูและการฝกอบรมสําหรับผูเรียนท่ีเปนผูใหญ  

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 การแกไขทัศนคติท่ีมีความผิดปกติ และการสรางสรรคชีวิตท่ีมีความหมายยิ่งข้ึน 

วิธีการประเมินเรื่องราวของชีวิต ชีวิตท่ีเปรียบเสมือนการเดินทาง 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. 
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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) 

 ความหมายและบทบาทหนาท่ีของเรื่องเลา 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) 

 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 
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GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

3(3-0-6) 

 การฟงดนตรีเพ่ือใหเกิดความเขาใจและความซาบซึ้งในคุณคาของการฟงดนตรี  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) 

 ประวัติของเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแตงรางกายให

เหมาะแกระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค ท้ังในบริบทวัฒนธรรมของราชสํานักและชาวบาน  

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) 

 ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเก่ียวกับการแตงหนาเบ้ืองตน และเทคนิคการแตงหนาเพ่ือเสริม

บุคลิกภาพ  

Basic makeup theories and practice; makeup techniques for personality 

development 
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GE379 หมากลอม 

(Go) 

3(2-2-5) 

 การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคข้ันพ้ืนฐานสําหรับเลนในชวงเปดเกม กลางเกม และปดเกม 

ความหมายของพ้ืนท่ี 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) 

 ความรูเบ้ืองตนของการออกแบบแฟช่ัน  ท้ังของตะวันออกและตะวันตก  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) 

 ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับอาหารท้ังของไทย ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุง

อาหารและทําขนมอยางงาย 

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

of both savory and dessert dishes 
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GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของความสุขท่ีแทจริง และการทําความเขาใจผานกลไกทางชีววิทยาและ

กระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกขและพฤติกรรมท่ีไมดีตนเอง ท่ีเปนผลจากการแสวงหา

ความสุขผิดทาง  การสรางความสุขและพฤติกรรมท่ีดีจากการเช่ือมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก 

ความฉลาดทางอารมณ กระบวนการปรับสมองใหคิดดี ทําดี ผานการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติ

กิจกรรม และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหพบกับความสุขท่ี

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) 

 การแสดงตอหนาผูชม การแสดงผานสื่อออนไลน การแสดงอารมณความรูสึก และการ

เคลื่อนไหวรางกาย  

Live performance; online presence; emotional expression; body movement 
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GE964 การเยียวยาจิตใจเพ่ือสรางสมดลุในชีวิต 

(Mind Healing for Work-Life Balance) 

3(3-0-6) 

 การสรางสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว การตั้งเปาหมายในชีวิตท่ีสอดคลองและ

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) 

 การสํารวจเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริงและวิเคราะหปญหา วิธีคนหาและพัฒนาทักษะเพ่ือ

เสริมสรางพลังใจ การคนหาทรัพยากรสนับสนุนในการแกปญหา การจัดการอารมณและ

ความเครียดเมื่อมีอุปสรรค ทักษะการปรับความคิดเพ่ือฝาฟนอุปสรรค 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 

 

 

   
   
   

10. ความสัมพันธของผลการเรียนรูและผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

10. The Relationship between Learning Outcomes and Learner Outcomes Based on Higher 

Education Standards According to Ministry of Education’s Announcements  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดมาตรฐานที่ 1 ดาน

ผลลัพธผูเรียน ดังนี้ 

 (1.1) เปนบุคคลที่มีความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรมความเพียร 

มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชีพ  

 (1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มพูนมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
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 (1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความ

เปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประชาคมโลก 

 According to Ministry of Education’s Announcements on Higher Education Standards B.E 

2561 (2018) Section 1 Regarding Learner Outcomes  

(1.1) The individual is capable, well-rounded, and able to work and create stability for 

themselves. The individual can improve their own quality of life as well as that of 

their family, community, and society. In addition, the individual will possess life-

long learning skills. 

 (1.2)  The individual is innovative, possessing 21st Century Skills and the ability to apply 

learned knowledge to improve or fix societal issues. The person has 

entrepreneurial qualities, knowledge of changes in society and the world and can 

adapt accordingly. Additionally, they are able to create opportunities that benefit 

themselves as well as their community, society, and country. 

(1.3)  The individual is a strong civic citizen with strong ethics to perform the right action, know the 

value of and preserve Thainess. The person works together to develop and improve unity 

within the family, community, society, and world. 

ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

คุณธรรม จริยธรรม 

Ethics  

(1) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผดิชอบตอตนเองและ

สังคม  

Punctuality, responsibility for oneself and 

society 

  √ 

(2) มีความซื่อสัตยตอหนาท่ี 

Honesty in doing your duty 

  √ 

(3) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของสวนรวม    √ 
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ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

Respect for public rules and regulations 

(4) มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม 

Have a good awareness of society 

  √ 

(5) มีความเสียสละและมีความอดทน 

Making sacrifice and being patient 

  √ 

ความรู 

Knowledge 

(1) ความรูพ้ืนฐานดานธุรกิจและการประกอบการ 

การเงิน เศรษฐกิจ และความรูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 

Basic knowledge in business and 

entrepreneurship, financial, economics and 

others that are related to business 

Ö √  

(2) ความรูและทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษธุรกิจ และ

ภาษาอ่ืน และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Thai language knowledge and skills, business 

English and other languages and can 

communicate effectively 

√ √  

(3) ความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ 

สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 

Knowledge of science, technology, information, 

health and environments 

√ √  

(4) ความรูเก่ียวกับโลกปจจุบัน ศลิปวัฒนธรรม และการ

ตระหนักถึงความเขาใจและการอยูรวมกันของมนุษย 

Global and arts and culture knowledge and 

awareness of understanding and harmonious 

coexistence among humans 

  √ 

(5) ความรูความเขาใจพ้ืนฐานดานความเปนพลเมือง

และวิถีการปฏิบัติทางสังคม 

  √ 
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ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

Knowledge and understanding of citizenship 

and social practice 

ทักษะทางปญญา 

Intellectual skills 

(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 

Have the ability to think systematically 

 √  

(2) มีความสามารถในการคิดสรางสรรค 

Have creative ability 

 √  

(3) มีความสามารถในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

Have the ability to solve problems in various 

situations  

 √  

(4) มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

Have the ability to apply knowledge in everyday 

life   

 √  

ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

Interpersonal skills 

and responsibilities 

(1) พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน ตลอดจนสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

Develop skills in building relationships between 

learners and learners, learners and teachers as 

well as being able to work well with others

  

√   

(2) มีการพัฒนาภาวะผูนํา 

Leadership development 

√   

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

Respect the rights and listen to the opinions of 

others 

√   

(4) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลาย 

Able to adapt to various situations and cultures 

  √ 
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ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

(5) มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังมี

ความสามารถในการเขาสังคม 

Have good personality both inside and outside 

including being able to socialize 

√   

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Numerical analysis 

skills communication 

and information 

technology use  

(1) ทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลข 

Numerical calculation and analysis skills 

 √  

(2) ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การพูด การฟง การอาน 

และการเขียน โดยการทํางานกลุม 

Communication skills include speaking, 

listening, reading and writing by working in 

groups 

√   

(3) ทักษะการสืบคนขอมูลจาก internet 

Data searching skills from the internet 

 √  

(4) ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครือ่งมือตาง ๆ 

เพ่ือคํานวณ วิเคราะห แปลผลขอมูล สรางสื่อ และ

นําเสนอ 

Skills in using software packages and tools to 

calculate, analyze, interpret data, create media 

and present 

 √  

(5) ทักษะการใชอุปกรณ การสื่อสาร และการเรียนรูดวย

สื่อและเทคโนโลยสีมัยใหม 

Skills in using devices, communication and 

learning with modern media and technology 

 √  

(6) ทักษะในการนําเสนอขอมูล โดยใชรูปแบบ เครื่องมือ 

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Data presentation skills using appropriate 

forms, tools and technologies  

 √  
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11. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา (Learning Outcome) 
11.  Development of Learning Outcomes 
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา (Learning Outcome)  หมวดศึกษาทั่วไป มีดังนี ้
Development of students’ learning outcomes in general education courses are as follows:  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. Ethics and Morals 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
1.1 Learning Outcomes Related to Ethics and Morals  

1) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
1) Maintaining self-discipline, punctuality and responsibility towards self and society. 
2) มีความซื่อสัตยตอหนาที ่
2) Maintaining honesty.    
3) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของสวนรวม 
3) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
4) มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม 

4) Possessing public consciousness. 
5) มีความเสียสละและมีความอดทน 

5) Willing to sacrifice and having perseverance. 
1.2 วิธีการสอน 

1.2 Teaching Strategies   
1) สอนโดยเปนตนแบบทีด่ี เพื่อเปนตัวอยางทดีีใหแกนักศึกษา 
1) Teaching and being a good role model for students.  
2) มอบหมายงานใหนักศึกษาทาํงานทัง้ที่เปนงานเดี่ยวและงานกลุม โดยกําหนดเวลาสงงานชัดเจน 
2) Assigning students to work individually and in groups with clear deadline. 
3) บรรยาย/ ฝกปฏิบัติ/ กรณีศึกษา/ กิจกรรม (activity base) 
3) Lecture/practice/using case study and activities. 

  1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3 Assessment Strategies  

1) การเช็คชื่อเขาหองเรียนระบบ student attendance 
1) Using Student Attendance system to check class attendance. 
2) การสงงานทีไ่ดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด 
2) Submitting class assignments on time. 
3) การสงงานทีไ่ดรับมอบหมายครบถวน 
3) Submitting all assignments. 
4) มีการอางอิงแหลงขอมูลไดอยางถูกตอง 
4) Citing references correctly. 
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2. ความรู 
2. Knowledge 
2.1 ความรูที่ตองไดรับ 
2.1 Learning Outcomes Related to Knowledge 

 1) ความรูพื้นฐานดานธุรกิจและการประกอบการ การเงิน เศรษฐกิจ และความรูที่เก่ียวของกับธรุกิจ 
1) Possessing basic knowledge in business and entrepreneurship, financial, economics 

and others that are related to business. 
2) ความรูและทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษธุรกิจ และภาษาอ่ืน และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) Possessing Thai language knowledge and skills, business English and other languages 
and can communicate effectively.  

3) ความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 
3) Possessing knowledge of science, technology, information, health and environments.  
4) ความรูเก่ียวกับโลกปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรม และการตระหนักถึงความเขาใจและการอยูรวมกันของมนุษย 
4) Possessing global and arts and culture knowledge and awareness of understanding 

and harmonious coexistence between human. 
5) ความรูความเขาใจพื้นฐานดานความเปนพลเมืองและวิถีการปฏิบัติทางสังคม 
5) Possessing Knowledge and understanding of citizenship and social practice.  

2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและศึกษาผาน
ระบบ e-learning 

2.2 Teaching Strategies  
Teaching based on lecture, discussion, case studies, role-plays, simulation, use of 

software programs and self-study via e-learning.   
2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3 Assessment Strategies  

1) การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 
1) Presenting assignments. 
2) ทดสอบยอยในหองเรียน 

 2) Taking in-class quizzes. 
3) สอบกลางภาคและปลายภาค 

 3) Taking mid-term and final examinations. 
 4) ศึกษาและทดสอบยอยผานระบบ e-learning 

 4) Studying and taking quizzes on e-learning. 
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3. ทักษะทางปญญา 
3. Cognitive Skills 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
3.1 Learning Outcomes Related to Cognitive Skills 
  1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 

1) Being able to think systematically. 
  2) มีความสามารถในการคิดสรางสรรค 

2) Possessing creativity. 
  3) มีความสามารถในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  

3) Being able to solve problems in various situations. 
  4) มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั 

4) Being able to apply knowledge to be used in daily life.   
 
3.2 วิธีการสอน 
   กรณีศึกษา โครงงาน การแกปญหา การจําลองสถานการณ อภิปรายกลุม ระดมสมอง 
3.2 Teaching Strategies  
   Teaching based on case studies, projects, problems, simulation, discussion and 
brainstorming. 
3.3 วิธีการประเมินผล 
   สอบยอย สอบกลางภาพ และสอบไลปลายภาค โดยเนนขอสอบที่ใชในการวิเคราะห การนําไปใช การ
แสดงเหตุผล ประเมินผลงานของนักศึกษา 
3.3 Assessment Strategies 
     Evaluating students using quizzes, mid-term and final examinations with an emphasis 
on analysis, application, and reasoning. 
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4. Interpersonal Skills and Responsibility 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
4.1 Learning Outcomes Related to Interpersonal Skills and Responsibility 

1) พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน  ตลอดจน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

1) Developing interpersonal skills between learner and learner, learner and teacher as 
well as being able to work well with others.  

2) มีการพัฒนาภาวะผูนํา 
2) Developing leadership skills. 
3) เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3) Respecting the others’ right and opinions. 
4) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
4) Being able to adjust to various situations and cultures.  
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5) มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังมีความสามารถในการเขาสังคม 
5) Possessing good personality both inside and outside and being able to socialize.  

4.2 วิธีการสอน 

4.2 Teaching Strategies 
1) มอบหมายงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุม และการนาํเสนอผลงาน 

1) Assigning individual work, group work and presentations. 
2) การทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) Arranging activities both inside and outside the university. 
3) สถานการณจาํลอง 
3) Simulations 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3 Assessment Strategies  

1) ทําแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-learning 
1) Taking on-line tests in e-learning system.  
2) การสงงานผานระบบ web board 
2) Submitting assignments via web board.  
3) ประเมินการนาํเสนอผลงาน 
3) Evaluating presentations. 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 
5.1 Learning Outcomes related to Numerical Analysis, Communication and Information 

Technology Skills 
1) ทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลข 

1) Being able to use numerical calculation and analysis skills. 
2) ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียน โดยการทํางานกลุม 

2) Communicating using speaking, listening, reading and writing skills through working 
in groups.  

3) ทักษะการสืบคนขอมูลจาก internet 
3) Being able to search for information on the Internet. 
4) ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อคํานวณ วิเคราะห แปลผลขอมูล สรางสื่อ และ
นําเสนอ 
4) Possessing skills in using software packages and tools to calculate, analyze, 

interpret data, create media and present.  
5) ทักษะการใชอุปกรณ การสื่อสาร และการเรียนรูดวยสื่อและเทคโนโลยสีมัยใหม 
5) Possessing skills in using devices, communication and learning with modern media 
and technology.  
6) ทักษะในการนาํเสนอขอมูล โดยใชรูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6) Being able to present information using appropriate forms, tools and technologies.  
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5.2 วิธีการสอน 
5.2 Teaching Strategies  

1) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกฝนดวยตนเองจากโปรแกรมสาํเร็จรูป 
1) Assigning work that students can practice by themselves from applications or 

software programs.  
2) มอบหมายควาขอมูลจาก website และสื่อการสอน e-learning โดยเนนขอมูลเชิงตัวเลขและสถิติอางอิง 
2) Assigning students to search for information on websites and e-learning, emphasizing 

numerical and statistical data. 
3) ฝกทักษะทางการสื่อสาร 
3) Practicing communication skills.  

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3 Assessment Strategies  

1) ทํารายงาน และนาํเสนอโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ  
1) Writing reports and presenting using various technologies. 
2) ทําแบบฝกทักษะแบบ on-line 
2) Doing exercises on-line.  

 

12. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Learning Outcome) 
12. Curriculum Mapping of Learning Outcomes from Curriculum to Courses   
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. Ethics and Morals 

1)  มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1) Maintaining self-discipline, punctuality and responsibility towards self and society. 
2)  มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี 
2) Maintaining honesty.    
3)  เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของสวนรวม 
3) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
4)  มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม 
4) Possessing public consciousness. 
5)  มีความเสียสละและมีความอดทน 

  5) Willing to sacrifice and having perseverance. 
 
2. ความรู 
2. Knowledge 

1) ความรูพ้ืนฐานดานธุรกิจและการประกอบการ การเงิน เศรษฐกิจ และความรูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ 
1) Possessing basic knowledge in business and entrepreneurship, financial, economics 
and others that are related to business. 
2) ความรูและทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษธุรกิจ และภาษาอ่ืน และสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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2) Possessing Thai language knowledge and skills, business English and other languages 
and can communicate effectively.  
3) ความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 
3) Possessing knowledge of science, technology, information, health and environments.  
4) ความรูเก่ียวกับโลกปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรม และการตระหนักถึงความเขาใจและการอยูรวมกันของ
มนุษย 
4) Possessing global and arts and culture knowledge and awareness of understanding 
and harmonious coexistence between human. 
5) ความรูความเขาใจพ้ืนฐานดานความเปนพลเมืองและวิถีการปฏิบัติทางสังคม 
5) Possessing Knowledge and understanding of citizenship and social practice.  

 
3. ทักษะทางปญญา 
3. Cognitive Skills 
  1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
 1) Being able to think systematically. 
  2) มีความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 2) Possessing creativity. 
  3) มีความสามารถในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  
 3) Being able to solve problems in various situations. 
  4) มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 4) Being able to apply knowledge to be used in daily life.   
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

4. Interpersonal Skills and Responsibility 
1) พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน  ตลอดจน 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
1) Developing interpersonal skills between learner and learner, learner and teacher as 

well as being able to work well with others.  
2) มีการพัฒนาภาวะผูนํา 
2) Developing leadership skills. 
3) เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3) Respecting the others’ right and opinions. 
4) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
4) Being able to adjust to various situations and cultures.  
5) มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังมีความสามารถในการเขาสังคม 
5) Possessing good personality both inside and outside and being able to socialize.  
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 

1) ทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลข 
1) Being able to use numerical calculation and analysis skills. 
2) ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียน โดยการทํางานกลุม 
2) Communicating using speaking, listening, reading and writing skills through working 

in groups.  
3) ทักษะการสืบคนขอมูลจาก internet 

3) Being able to search for information on the Internet. 
4) ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อคํานวณ วิเคราะห แปลผลขอมูล สรางสื่อ และ
นําเสนอ 
4) Possessing skills in using software packages and tools to calculate, analyze, 

interpret data, create media and present.  
5) ทักษะการใชอุปกรณ การสื่อสาร และการเรียนรูดวยสื่อและเทคโนโลยสีมัยใหม 
5) Possessing skills in using devices, communication and learning with modern media 
and technology.  
6) ทักษะในการนาํเสนอขอมูล โดยใชรูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6) Being able to present information using appropriate forms, tools and technologies.  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(General Education Courses: Revised Edition 2021, Undergraduate Level, University of the Thai Chamber of Commerce) 

 ความรับผิดชอบหลัก (Primary Responsibility)  ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibility) 

รหัส

วิชา 

Course 

Code 

รายวิชา 

Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 

Ethics and Morals 

ความรู 

Knowledge 

ทักษะทางปญญา 

Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills and 

Responsibility 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, Communication 

and Information Technology Skills 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป - สวนที่ 1                          

รายวิชาภาษาอังกฤษ                          

GE071 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 

(English for Everyday 

Communication) 

● ● ○ ○     ●   ○   ○     ● ○   ○ ○     ● ○   ○   

GE072 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสาร

นานาชาติ 1 

(Business English for International 

Communication 1) 

● ● ○ ○     ●   ○   ○     ● ○   ○ ●     ● ○   ○   

GE073 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสาร

นานาชาติ 2 

(Business English for International 

Communication 2) 

● ● ○ ○     ●   ○   ○     ● ○   ○ ●     ● ○   ○   
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รายวิชาธรุกิจและการประกอบการ                          
GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวย

นวัตกรรม 

(Innovation-Driven 

Entrepreneurship) 

                         

GE120 
จากศูนยสูการเปนฮีโร 

 (From Zero to Hero) 
                         

GE124 
พาณิชยอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 

(Introduction to E-Commerce) 
                         

GE137 การส่ือสารหวัการคา 

(Business Communication) 
                         

GE138 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกจิ 

(Introduction to Business) 
                         

GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อธุรกจิ 

(Digital Innovative Thinking for 

Business) 

                         

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป - สวนที่ 2                          
1) กลุมความรู                            
1.1)  กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 
                         

GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 
                         

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneurs) 
                         

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

(E-Commerce Law) 
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GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 
                         

GE108 การบริหารความมั่งค่ัง 

(Wealth Management) 
                         

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and 

Beauty) 

                         

GE110 สัมมาทฏิฐิเพือ่การประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 
                         

GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนตัว

ผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation 

Project 1) 

                         

GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนตัว

ผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation 

Project 2) 

                         

GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนตัว

ผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation 

Project 3) 

                         

GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดย

นวัตกรรม 1 

(IDE Project 1) 

                         

GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดย

นวัตกรรม 2 

(IDE Project 1) 
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GE116 

 

 

การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 

(Accounting for Entrepreneur) 
                         

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 

(Economies of Asian Countries) 
                         

GE118 วิสาหกจิเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) 
                         

GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 
                         

GE122 
การนําเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน 

(Intensive Pitching Workshop) 
                         

GE123 
พื้นฐานการเงิน 

(Basics of Finance) 
                         

GE126 ธุรกจิและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 
                         

GE130  

 

การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย  

(Australia Taxation)  
                         

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย  

(Australia Business Law) 
                         

GE132  

 

กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 
                         

GE133 การคาภาษีอากรสําหรับประเทศเมียนมา 

(Myanmar Taxation) 
                         

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยโุรป  

(European Business and Cultures)  
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GE135  

 

ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures)  
                         

GE136 ธุรกจิและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 
                         

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 
                         

GE370 ทองถิ่นกบัการสรางสรรคสินคาทาง

วัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

  ○   ●   ●           ○   ○       ●     ○ ○       

GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property Law) 
                         

GE456 การทองเทีย่วเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 

(Geography and Cultural Tourism) 
    ○ ●   ●               ○       ●     ○ ○       

GE139 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 
                         

GE140 การพัฒนาเพือ่ความยั่งยืน 

(Sustainable Development) 
                         

GE141 การส่ือสารเพื่อธุรกจิการทองเทีย่ว 

(Tourism Communication) 
                         

GE142 การออกแบบบริการ 

(Service Design)  
● ●       ●   ○           ●       ○       ○   ○ ○ 

GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ  

(Business Rhetoric) 
● ●       ○ ●     ○ ○ ○   ○ ○   ● ○ ○   ● ○   ○ ○ 

GE144 การเขยีนเพือ่การสรางภาพลักษณทางธุรกจิ 

(Writing for Creating Business Image) 
● ●       ○ ●       ○     ● ○ ○ ○       ● ○   ○ ○ 

GE145 กฎหมายส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

(Introduction to Environment Law)  
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GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความ

รับผิดชอบในผลิตภัณฑเบื้องตน  

(Introduction to Consumer 

Protection Law and Product 

Liability Law)  

                         

GE147 กฎหมายเกีย่วกับอาชญากรรมทางธุรกจิ

เบื้องตน  

(Introduction to Law of Business 

Crime)  

                         

GE148 กฎหมายเกีย่วกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยเบื้องตน  

(Introduction to Securities and 

Securities Exchange Law)  

                         

GE149 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ

เบื้องตน 

(Introduction to International 

Investment Law)  

                         

GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

(Personal Data Protection Law)  
                         

GE151 การจัดการธุรกิจกีฬา  

(Sports Business Management)  
                         

GE152 การจัดการธุรกิจสูความยั่งยืน 

(Business Management for 

Sustainability) 
                         

GE153 การจัดเทศกาลและงานร่ืนเริง   

(Festival and Special Event 

Management) 
● ○       ○     ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       
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1.2) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลสิ่งแวดลอม                          
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 
                         

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกจิ 

(Analytical Thinking for Business) 
                         

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
                         

GE205 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพื่อสุขภาพและ 

ความงาม 

(Cosmetic Products for Health and 

Beauty) 

                         

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 
                         

GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปน

เบื้องตน 

(Counting and Elementary 

Probability) 

                         

GE212 พื้นฐานสถิติ  

(Basics of Statistics) 
                         

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร 

(Foundations of Mathematical 

Logic) 

ο       •   •   ο ο     •   ο   

GE216 พีชคณิตเชิงเสน 

(Linear Algebra) 
ο       •   •   ο ο     •   ο   

GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment)  
      ●       ●     ○   ○       ○       ○ ○       
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GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy)  
 ●    ●    ○   ●    ●     ●    

GE224 การดํารงชีวิตทามกลางภัยพิบัติและ

วิกฤตการณในอนาคต  

(Living in Disaster and Future Crisis)  
○   ○ ○ ○     ●         ● ●   ○ ○ ○     ○ ○       

GE225 จิตวิทยาส่ิงแวดลอมกบัสุขภาวะ  

(Environmental Psychology and 

Well-being) 
○     ○       ●     ●     ○       ○ ○   ○ ○       

GE226 ชีวิตมนุษยกบัการตระหนักรูทาง

เทคโนโลยี  

(Human Life and Technology 

Awareness)  

○   ○ ○ ○     ●         ● ●   ○ ○ ○     ○ ○       

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย                          
GE206  

 

ภูมิปญญาสมุนไพรไทย  

(Thai Herbs Wisdom)  
                         

GE217  

 

การฟนฟูสุขภาพเบือ้งตน  

(Basic of Health Rehabilitation)  
    •     •    •    •    ○    

GE218  

 

การส่ือสารเชิงสุขภาพ  

(Health Communication)  
    •     •    •    •    ○    

GE219 

การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

(Health Promotion in Older 

Persons)  

    •     •    •    •    ○    

GE220  

 

สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบื้องตน  

(Basic of Physiology for Exercises) 
    •     •    •    •    ○    

GE221  

 

การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพื้นฐาน  

(Basic of First Aid Caring)  
    •     •    •    •    ○    

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ      •     •    •    •    ○    



118 
 

(Health Science Promotion)  

GE404 
จิตวิทยาวยัรุน 

(Adolescent Psychology)  
○       ○     ●     ○   ● ●       ● ○   ○ ○       

GE405 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology)  
○       ○     ●     ○   ● ●       ● ○   ○ ○       

GE411  

 

การดูแลสุขภาพและความงาม  

(Health and Beauty Care)  
                         

GE227 
สุขภาพจิตวัยรุน 

(Adolescence's Mental Health)  
○       ○     ●         ● ●       ○ ●   ○ ○       

GE228 

จิตวิทยาครอบครัว ชีวิตครอบครัวและ

เพศศึกษา  

(Family Psychology, Family Life 

and Sex Education)  

○       ○     ●     ○   ● ●       ● ○   ○ ○       

GE229 
พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอาย ุ

(Gerontology and Elderly Care)  
○ ●   ○ ○     ● ○       ○ ●     ○       ○ ○       

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 
                         

1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies)                          

GE310 
นาฏศิลปไทย  

(Thai Classical Dance)  
● ○             ●         ○ ○     ○               

GE318 
การละเลนและเพลงพื้นบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs)  
● ○             ●         ○ ○     ○               

GE355 

ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังเปล่ียนแปลง

การปกครอง 

(History of Thailand’s Society after 

Revolution)  

      ○           ● ●   ○       ○ ○     ○ ○       

GE368 คติชนสรางสรรค   ● ●   ○   ○ ○   ○   ●     ○ ○   ○ ○    ○ ○     ○ 
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(Creative Folklore) 

GE373 
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Tradition and Festival in Thailand) 
    ● ○         ●         ●     ○ ○ ○   ○ ○       

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 

(TCC and Our UTCC) 
                         

GE457  

 

ภูมิ-ประวัติศาสตรการทองเที่ยวไทย  

(Geography and History for Thai 

Tourism)  

    ○ ●         ●       ●       ○ ○     ○ ○       

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness)                          

GE317 
ศิลปะวิจักษณ  

(Art Appreciation) 
● ●   ○         ●         ●     ○ ○ 

○ 
  ○ ○       

GE351 
วัฒนธรรมประชานยิม 

(Popular Culture)  
    ○ 

● 
        ●       ○ ●     ○ ○     ○ ○       

GE352 
ส่ือบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media)  
● ●   ○   ○     ●   ○ ●         ○ ○     ○ ○   ○ ○ 

GE353 
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures)  
      

● 
        ●       ○ ●     ○ ○     ○ ○       

GE354 

อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย  

(Foreign Culture Influence on Thai 

Arts)  

                         

GE356  

 

อุดมการณสรางชาติของจีน  

(China’s National Ideology)  
                         

GE357 
เหตุการณปจจุบันของโลก 

(Current World Events)  
    ○ ●         ●       ●       ○ ○     ○ ○       

GE358 
ภาวะหลายภาษา  

(Multilingualism)  
● ●   ○     ●   ○   ○   ○ ○ ○   ○   

  
○ ○ ○   ○ ○ 

GE360 ปรัชญาตะวันตก       ○         ●   ●           ○ ○     ○ ○       
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(Western Philosophy)  

GE361 
ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy)  
      ○         ●   ●           ○ ○    ○ ○       

GE362  

 

วัฒนธรรมชา  

(Tea Culture)  
    ○           ●         ○       ○     ○         

GE365 

ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชื้อ

สายจีนในประเทศไทย  

(Chinese Shrine and Chinese God 

Worship of Chinese-Thai People in 

Thailand)  

○ ○   ○         ●   ○     ● ○     ○     ○ ○     ○ 

GE366 

ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุใน

สังคมไทย  

(Ethnic Diversity in Thai Society)  

    ○ ●         ●         ●     ○ ○ 
○ 

  ○ ○       

GE367 
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  

(Gender Diversity in Thai Society) 
    ○ ●         ●         ●     ○ ○ 

○ 
  ○ ○       

GE369 

โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง       

Archaeology in Thailand and 

Neighboring Countries)   
● ●   ○         ●         ● ○     ○ 

  
    ○   ○ ○ 

GE374 
ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 
                         

GE375  

 

ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น  

(Animation History)  
                         

GE378  

 

ศาสนาของโลก  

(World Religions) 
                         

GE382 
มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน 

(Manga, games, and J-anime)  
● ●   ○     ○   ● ○ ○     ○ ○   ○ ○       ●     ○ 

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน ● ●   ○     ○   ● ○ ○     ○ ○   ○ ○       ●     ○ 
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(Japanese films and series)  

GE384 

ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 

(New Normal and Global 

Community)  
  ○ ●     ●    ○ ●   ○ ○   ○ ○    

GE385 

การจัดการธุรกิจขามวัฒนธรรม  

(Business Management Cross 

Cultures) 

                         

GE386 

ความรูเบื้องตนเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ศึกษา 

(Introduction to South East Asia 

Studies)  

      ●         ●       ○ ●     ○ ○     ○ ○       

GE387 

เทพปกรณัมกรีกและโลกปจจุบัน  

(Greek Mythology and the Modern 

World)  
● ●   ○     ●   ○       ○ ● ○   ○ ○ 

  
  ● ○ ○ ○   

GE388  

 

ภูมิปญญาจีน  

(Chinese Wisdom)  
  ●             ● ○       ○     ○   

  
  ○ ○   ○ ○ 

GE389 
ความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน  

(Understanding Chinese Culture)  
  ●             ● ○       ○     ○   

  
  ○ ○   ○ ○ 

GE390 
สังคมจีนรวมสมัย  

(Contemporary Chinese Society)  
  ●             ● ○       ○     ○   

  
  ○ ○   ○ ○ 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy)                          

GE102  

 

จริยธรรมธุรกจิและความรับผิดชอบตอ

สังคม  

(Business Ethics and Social 

Responsibility)  
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GE414  

 

ระบบและสังคม  

(Systems and Society)  
                         

GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
      ○ ○         ●       ●     ○ ○     ○ ○       

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable 

Society) 

    ○ ○           ● ○     ●     ○ ○     ○ ○       

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 
                         

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 
○ ● ○ ● ○         ●             ○ ○     ○ ○       

GE463 การรูเทาทันการคอรัปชั่น  

(Understanding Corruption) 
                         

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางสรรค 

(Creative Corporate Social 

Responsibilities) 

                         

GE465 
การบริการชุมชน 

(Community Service) 
○ ○ ○ ●           ● ○   ○ ●   ● ○ ○     ○ ○       

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

(Social Problems in Thai Society)  
    ○ ○           ●     ● ○     ○ ○     ○ ○       

GE468 

ปรัชญาการเมืองกับทกุส่ิงอยาง 

(Political Philosophy and 

Everything)  

      ○           ● ●   ○ ○     ○       ○ ○       

2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude)                          
2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language)                          
GE006 ภาษามาเลยเพื่อการส่ือสาร  

(Malay for Communication) 
● ● ○ ○   ○ ●       ○ ○   ● ●   ○       ● ○   ○   



123 
 

GE008 
ภาษาเมยีนมาเพื่อการส่ือสาร  

(Myanmar for Communication)  
● ● ○ ○   ○ ●       ○ ○   ● ●   ○       ● ○   ○   

GE014 
ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 

(Korean for Communication)  
● ●         ●   ○   ●     ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Reading) 
● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Writing) 
● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิง

วิชาการ 

(Academic Thai Reading and 

Writing) 

● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE062 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

(Thai for Communication) 
● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 
● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE064 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation) 
● ○       ○ ●       ○ ○   ● ●   ○       ● ○   ○   

GE074 
ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ  

(English for the Professionals)  
● ● ○       ●   ○   ○ ○ ○ ● ○   ○ ●     ○ ○   ○ ● 

GE075 
สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน  

(English Idiom Advantage) 
●      ●  ○   ●  ● ○  ○      ○  ○ 

GE076 

ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนกิส  

(English for e-commerce 

entrepreneur)  

  ● ●     ● ● ○     ● ● ○ ○ ●   ○       ● ○     ○ 
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GE077 

การใชซอฟทแวรเพื่อศึกษาคําใน

ภาษาอังกฤษ  

(Application of Lexical Analysis 

Tools) 

●           ○       ●           ○     ○     ●   ○ 

GE078 

การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและ

อาชีพ  

(English Pronunciation for the 

Media and Careers)  

● ●         ●   ●   ○ ○ ○ ○       ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

GE079 

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานและมนุษย

สัมพันธ  

(English for work and socializing)  

    ● ○ ○   ●   ○ ○     ○ ● ● ○ ○ ○ ○   ●     ○ ○ 

GE080 

ภาษาอังกฤษเพื่อความรับผิดชอบตอ

สังคม  

(English for Corporate Social 

Responsibility)  

● ○ ○ ●     ●   ●     ● ○   ○ ○ ○         ●   ○ ○ 

GE081 
ภาษาในสังคมดิจิทัล 

(Language in Digital Society)  
● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE082 
ภาษาไทยเพือ่งานดานกฎหมาย  

(Thai for Law Careers)  
● ●         ●       ○ ○   ●   ○ ○ ○     ○ ○   ○ ○ 

GE083  

 

การส่ือสารและการนําเสนอทางธุรกิจ

อยางมืออาชีพ  

(Communication and Professional 

Business Presentations)  

● ●         ●       ●     ● ●           ● ○   ○ ● 

GE084 
ภาษาไทยและวฒันธรรม 

(Thai Language and Culture)  
● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE085 
ภาษาไทยหลายมิติ  

(Multidimensional Thai Language)  
● ●         ●         ●   ○     ○ ○     ○ ○   ○ ○ 
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GE086 
ภาษาเกาหลีกับความงาม 

(Korean and K-Beauty Business) 
● ●         ● ○         ○ ○       ○ ○   ● ●   ○   

GE087 
แพ็คกระเปาเที่ยวเกาหลีใต 

(Packing for South Korea)  
●   ○   ○   ●   ○ ○     ○ ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ● ○     

GE088 
เค-ปอปกับเคซีรีส 

(K-Pop and K-Series)  
○           ●   ● ○   ○   ● ○           ○ ●   ○ ○ 

GE089 

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการ

ส่ือสาร 

(Japanese for Conversation and 

Communication)  

● ●         ●   ○ ○ ●   ○ ● ●   ○ ○ ○   ●     ○   

GE090 
แพ็คกระเปาเที่ยวญี่ปุน 

(Packing for Japan)  
●   ○   ○   ●   ○ ○     ○ ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ● ○     

GE091 
ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน  

(Italian Language for Beginners) 
● ● ○ ○   ○ ●   ○   ○ ○   ● ●   ○ ○     ● ○   ○   

GE092 
การแปลเพลง  

(Translation of Song Lyrics) 
● ○         ●   ● ○ ○ ● ○ ○       ○ ○   ○ ○   ○   

GE093 
ภาษาจีนสําหรับชวีิตประจาํวัน  

(Chinese for Everyday Life)  
● ●         ●   ○ ○ ●   ○ ● ●           ●     ○   

GE094 

พัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีน

เบื้องตน  

(Basic Chinese Listening and 

Speaking Practice)  

● ●         ●           ○ ● ○   ○       ○ ○   ○ ○ 
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2.2) กลุมทักษะการเรยีนรูและนวัตกรรม                          
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวจิัย 

(Research and Academic Project 

Writing) 

                         

GE053 การอานและการเขียนทางธรุกจิ 

(Business Reading and Writing) 
● ● ○ ○   ● ○       ○ ○   ○     ○ ○     ● ○   ○ ○ 

GE055 
ทักษะการพูดและการนําเสนองาน  

(Speaking and Presentation Skills)  
● ● ○ ○     ● ○     ○ ● ○ ●         ○   ○       ○ 

GE056 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 
                         

GE058 การเลาเร่ืองขามส่ือ 

(Transmedia Storytelling) 
                         

GE067 

ทักษะการนําเสนอและการพูดในที่

สาธารณะ  

(Presentation and Public Speaking 

Skills)  

                         

GE068 

การเขียนและการนําเสนอเชิง

วิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

                         

GE069 

การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยาง

สรางสรรค  

(Creative Writing, Storytelling, and 

Performing) 

                         

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ                             

(Interpretation, Communication , 

and Design) 

                         

GE103 การคิดเชิงออกแบบ  l                         
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(Design Thinking)  

GE127 

การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและ

เครือขาย  

(Global and Networked Innovation 

Management)  

                         

GE128  

 

นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการ

ประกอบการ  

(Innovation Creativity and 

Entrepreneurship)  

                         

GE305 
การตีความละครและภาพยนตร 

(Interpretation of Drama and Film) 
      ○         ●   ○ ●   ○     ○       ○ ●       

GE402 
เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society)  
○ ○ ● ○   ○   ○ ○ ○     ○ ●       ●     ○ ○   ○ ○ 

GE413  

 

การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ  

(Applied Creative and Critical 

Thinking)  

                         

GE901 

ส่ือรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร  

(Contemporary Media and 

Selected Literature) 
● ●         ●   ○ ○ ○ ○         ○ ○     ○ ●   ○ ○ 

GE902 
การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน 

(Creating Online Literature)   
● ●         ●         ●   ○       ○     ○ ●   ● ● 

GE903 
ความคิดสรางสรรคเพื่อการนําเสนอ 

(Creativity for Presentations)   
●   ○ ○     ○   ● ○ ○ ● ○ ○       ○ ○   ○ ○ ○ ○ ● 

GE904 

ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ  

(Debate Skills and Strategic 

Argumentation)  
●           ●       ●   ○ ○   ○ ○       ●         

GE905 การเรียนรูนอกหองเรียน  ●   ○ ○   ○ ○ ○ ●     ○   ●     ○ ●       ○   ○ ○ 
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(Out – of – School Literacies)  

GE906 

ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพื่อการ

พัฒนา  

(Puppetry and Creative Art for 

Development)  

● ●   ● ○   ●   ○   ○ ● ○   ● ○ ○       ○ ○       

GE907 
การเขียนคอนเทนทผานส่ือดิจิทัล  

(Content Writing for Digital Media)  
● ●       ○ ●   ○ ● ○ ●   ○     ○ ○     ○ ○   ○ ○ 

GE908 

การรีวิวสินคาและสถานที่ทองเที่ยวในส่ือ

รวมสมัย 

(Product and Tourist Attraction 

Review in Contemporary Media)  

● ●       ○ ●   ○ ● ○ ●   ○       ●     ○ ○   ○ ○ 

GE909 
การเขียนสคริปตในส่ือดิจิทัล    

(Script Writing in Digital Media)  
● ●         ●       ● ●   ○     ○ ○     ● ○   ○ ○ 

GE910 
อาน (ให) เปน      

Read Effectively 
● ●         ●       ● ● ○ ○       ○     ●         

2.3) กลุมทักษดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                          
GE057 นักขาวพลเมือง 

(Citizen Report) 
○      ○     ○     ●    ●     

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
                         

GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Games) 
                         

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 
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GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร 

(Basic of Computers) 
                         

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 

(Mathematical Foundations of 

Computing) 

ο       •   •   ο ο     •   ο   

GE401 

ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital 

Society)  
○   ○         ●     ○   ○ ● ○         ○   ○ ○ ○ ○ 

GE403  

 

ทักษะการรูเทาทันส่ือและสังคมดิจิทัล  

(Media Literacy Skills)  
   ○    ●      ○   ●     ○    

GE921 
การคิดเชิงคํานวณในชีวิตประจําวัน  

(Computation Thinking in Life)  
  ○           ○ ○           

GE922 

การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป  

(Data and Information Manager by 

Application)  

  ○    ○       ○     ○    ●   

GE923 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(Digital Technology for Economy 

and Social)  
● ○  ○    ●    ○  ● ○       ○    

GE924 

ความฉลาดทางดิจิทัลสําหรับที่ทํางาน

สมัยใหม 

(Digital Intelligence for Modern 

Workplace)  

● ○ ○         ●     ○   ● ●     ○     ○ ○ ○ ○   ○ 

GE925 
จิตรกรรมพื้นฐานดิจิทัล  

(Fundamentals of Digital Painting)  
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2.4) กลุมทักษะชีวติและการทํางาน                          
GE121  

 

พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง  

(Foundation of Self-Management)  
                         

GE406 
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง  

(Psychology for Self-Management)  
●       ○     ○     ○   ○ ●   ○   ○ ●   ○ ○       

GE407 
จิตวิทยาการทาํงานเปนทีม 

(Psychology for Teamwork)  
● ○ ●   ○     ○     ○   ● ○ ○ ● ○ ○ ○   ○ ○       

GE408  

 

การพัฒนาบุคลิกภาพผูนาํ  

(Personality Development for 

Leaders)  

                         

GE941 

หลักการเรียนรูของผูใหญเพื่อการพัฒนา

ตนเอง  

(Principles of Adult Learning for 

Self-Development)  

● ●   ○ ○       ○ ● ○   ○ ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

GE942 
การเตรียมตัวเพื่อการทํางาน  

(Career Preparation)  
● ●   ○ ○       ○ ● ○   ○ ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต                          

GE125 
การออกแบบชวีิต  

(Design your life)  
                         

GE303 
รูปรสกล่ินสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
• • ο ο  ο •    ο ο  • •  ο    • ο  ο  

GE304 
เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม   

(Narratives in the Modern World)  
● ● ○ ○   ○ ●       ○ ○   ● ●   ○       ● ○   ○   

GE311 
แดนซ 

(Dance)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       

GE312 
การขับรอง  

(Singing)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       
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GE313 
ดนตรีวิจักษณ  

(Music Appreciation)  
                         

GE314  

 

การจัดดอกไม 

(Flower Decoration)   
                         

GE315 
พัสตราภรณ  

(Costume and Garment)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       

GE316 
การแตงหนา  

(Make-Up)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       

GE379  

 

หมากลอม  

(Go) 
○ ○ ●           ○ ○ ●   ● ○ ○   ○     ○ ○         

GE380 
หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess)  
○ ○ ●           ○ ○ ●   ● ○ ○   ○     ○ ○         

GE409  

 

แฟชั่น  

(Fashion)  
                         

GE410 
การทําอาหาร  

(Cooking)  
                         

GE412  

 

ศาสตรแหงความสุข  

(Science of Happiness)  
                         

GE961 
วาดวยความสัมพันธกบัเร่ืองเพศ 

(On Relationships and Sexuality)  
○   ○ ○       ●         ● ●     ○ ○ ○   ○ ○       

GE962 
อภิปรัชญาของรักสามเสา 

(Metaphysics of Love Triangle)  
      ○         ●   ○   ● ●     ○ ○ ○   ○ ○       

GE963 
แอ็คต้ิง 

(Acting)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       
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GE964 

การเยียวยาจิตใจเพื่อสรางสมดุลในชีวิต 

(Mind Healing for Work-Life 

Balance)  
○       ○     ●         ● ●       ○ ●   ○ ○       

GE965 

การเสริมสรางกําลังใจเพื่อพิชิตปญหา 

(Encouragement to Overcoming 

Problems)  
○       ○     ●         ● ●       ○ ●   ○ ○       
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Comparison Table of General Education Courses)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

(Revised Curriculum of 2017 and Revised Curriculum of 2021)    

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 Revised Curriculum of 2017 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021)    เหตุผล 

(Reasons) 

1.โครงสรางหลักสูตร จาํนวน 30 หนวยกิต 

(Curriculum Structure: 30 credits) 

1.โครงสรางหลักสูตร จาํนวน 30 หนวยกิต 

(Curriculum Structure: 30 credits) 

ปรับลดจํานวน

วิชาบังคับ  

และปรับชื่อ

กลุมวิชาใหม 

(Reduced 

number of 

required 

courses and 

revised 

groups) 

ประกอบดวย (consists of ) หนวยกิต 

(Credit) 

ประกอบดวย (consists of ) หนวยกิต 

(Credit) 

 

สวนที่ 1 (Part 1) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บังคับ  

1. General Education Courses – Requirement 

 

1) กลุมวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 

     (Language and Communication Skills) 

2)  กลุมวิชาธุรกจิและการประกอบการ 

      (Business and Entrepreneurship) 

3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     (Science and Technology) 

 

21 

 

 

15 

 

3 

 

3 

สวนที่ 1 เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีก่ําหนดให

นักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู จํานวน 12 

หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาจากกลุม

วิชา ดังตอไปนี ้

Part 1 UTCC’s common curriculum which 

requires all students to take 12 credits in the 

Knowledge Group (Requirement, selectable 

elective courses from the following groups) 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 

วิชา 9 หนวยกิต (Requirement of 3 courses) 

2) รายวิชาธุรกจิและการประกอบการ (Business and 

Entrepreneurship) บังคับ หรือ บังคับเลือก 1 วิชา 3 

หนวยกิต จากรายวิชาที่กําหนด (a requirement or a 

selectable elective course (of 3 credits) must be 

chosen from the given list.  

12 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

3 

 

สวนที่ 2 (Part 2) 

2. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก 

2. General Education Courses - Elective 

 

1)  กลุมวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 

     (Language and Communication Skills) 

2)  กลุมวิชาธุรกจิและการประกอบการ 

      (Business and Entrepreneurship) 

3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     (Science and Technology) 

4)  กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

     (Aesthetics and Culture)  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

สวนที่ 2 เปนรายวิชาทีห่ลักสูตรของคณะตาง ๆ กาํหนด

สําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถปุระสงคของ

หลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดดังแสดง

ในขอ 9.5 รายละเอยีดตามขอกําหนดของหลักสูตรของแต

ละคณะ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป) โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี ้

Part 2 General Education courses in line with the 

objectives of various Schools which require 

students to take no fewer than 18 credits (details 

as seen in 9.5; are set based on the school’s 

curriculum) as required, selectable elective, or 

elective courses from the following groups:   

 

 

 

 

 

 

 

18 
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5)  กลุมวิชาคุณภาพชวีิตและสังคมยั่งยนื 

    (Quality of Life and Sustainable Society) 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

1.1 กลุมธุรกิจและการประกอบการ  

(Business and Entrepreneurship)   

1.2 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม      

 (Science Technology and Environmental 

Literacy) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Health Literacy)  

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (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) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media 

and Information Technology Skills) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career 

Skills) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

รวม (Total) 30 รวม (Total) 30  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

A Comparison Table of General Education Courses 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

Revised Curriculum of 2017 and Revised Curriculum of 2021 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บงัคับ  21  หนวยกิต 

2.1 General Education Courses, requirement of 21 credits 

สวนที่ 1  เปนหลักสตูรกลางของมหาวิทยาลยัที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวชิา

ในกลุมความรู จํานวน 12 หนวยกิต โดยบงัคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2) 

ดังตอไปน้ี 

Part 1 UTCC’s common curriculum which requires all students to take 12 credits 

in the Knowledge Groups (Requirement, selectable elective, or elective) 

2.1.1  กลุมวชิาภาษาและทักษะการสือ่สาร 

         (Language and Communication Skills) 

1.1) รายวชิาภาษาอังกฤษ  บังคับ 3 วิชา  9 หนวยกิต 

      (English Language 3 courses required) 

กลุมภาษา (Language)  บงัคับ 5 วิชา 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 

พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การ

พูด การอาน  การเขียน การใชภาษาไทยเพื่อพัฒนา

ความคิดและอาชีพการงาน ฝกปฏิบัติทักษะการใช

ภาษาไทยโดยใชบทเรียน บทอาน และแบบฝกหัดที่

มีเนื้อหาเกี่ยวของกับอาชีพตามสาขาของผูเรียน 

Development of standard Thai language 

skills: listening, speaking, reading, and writing; 

use of Thai language to develop thinking 

process and careers; practice of Thai 

language skills through lessons, reading 

passages, and exercises relating to students’ 

future careers 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

(English for Communication 1) 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟงเพื่อจับใจความ

สําคัญ และรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนา

ส้ัน ๆ   การพูดทักทาย เร่ิมตนบทสนทนา แนะนํา

ตนเอง ตอนรับ ถามและตอบขอมูลอยางงาย การ

อานขอความระดับยอหนาอยางงาย ๆ เพื่อจับ

ใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน

ข อความ ส้ัน  ๆ  ใน รูปแบบทั่ ว ไปและผ าน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

Development of English communication 

skills in everyday life focusing on listening to 

short passages or conversations for main 

ideas and details, greeting, taking part in 

3(3-0-6) GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
(English for Everyday Communication) 
เทียบโอนไดโดยใชคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑที่กําหนด 
พัฒนาทั กษะก า ร ส่ื อสา รภ าษาอั ง ก ฤษใน

ชีวิตประจําวัน ทั้งการส่ือสารดวยวาจาและการ

ส่ือสารดวยการเขียน พรอมกับคําศัพทและ

สํานวนที่ เปนประโยชนและใชบอยในแตละ

สถานการณ ฝกทักษะที่จําเปนทั้งส่ีทักษะ ไดแก 

การพูด การฟง การอาน และการเขียน ในหัวขอที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ผานสารในรูปแบบ

ตาง ๆ เรียนรูการออกเสียงคําและสํานวนที่

ถูกตอง โครงสรางและการใชไวยกรณเบื้องตน 

รวมถึงประเด็นทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในบริบทที่

เรียน และการแสดงความคิดเกี่ยวกับส่ิงที่อาน

และส่ิงที่ฟง 

3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา 

(Revised course 

name and 

course 

description) 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

small talks, introducing oneself, welcoming, 

asking and giving basic information, reading 

short passages for main ideas and expressing 

opinions towards what is being read, and 

writing short passages in both general and 

electronic forms. 

Developing English oral and written 
communication skills in everyday situations 
with commonly-used expressions and useful 
vocabulary; practicing the four essential 
English skills: speaking, listening, reading and 
writing through everyday life topics from 
different types of texts; learning the proper 
pronunciation of words and phrases, basic 
grammatical structures and usage, and culture 
from the context; expressing opinions about 
what is being read and listened to 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 

(English for Communications 2) 

ศึกษากอน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน  โดยเนนทักษะการฟงเพื่อจับใจความ

สําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนา

ท่ีซับซอนขึ้น  การมีสวนรวมในการสนทนาโดยการ

ถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพูดใน

สถานการณตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง

การนําเสนอและเปรียบเทียบขอมูลทางธุรกิจอยาง

งาย  การอานขอความในหัวขอท่ีหลากหลายท้ังใน

รูปแบบทั่วไปและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

Development of English communication 

skills in everyday life focusing on listening to 

more complicated passages or conversations 

for main ideas and details, taking part in 

conversations by asking, responding, and 

expressing opinions, speaking in various 

situations in everyday life as well as 

presenting and comparing basic business 

information, reading more complicated 

passages on diverse topics 

3(3-0-6) GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1 

(Business English for International 

Communications 1) 

ศึกษากอน GE071 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน หรือเทยีบโอนไดโดยใชคะแนน

สอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด    

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

ส่ือสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียน ซ่ึงประกอบดวย การ

ฝกสนทนาทางโทรศัพท การนําเสนอขอมูล การ

เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ การ

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การอานขาวหรือ

บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ

สํา คัญ   กํ าหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และความเขาใจความ

แตกตางทางวัฒนธรรม  

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  

3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา 

(Revised course 

name and 

course 

description) 

 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชพี 1 

(English for Communication in Careers 1) 

ศึกษากอน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 

หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง

ธุรกิจที่สอดคลองกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการ

3(3-0-6) GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2 

(Business English for International 

Communications 2) 

ศึกษากอน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

ส่ือสารนานาชาติ 1 หรือเทียบโอนไดโดยใช

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทาตาม

เกณฑที่กําหนด   

3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา 

(Revised course 

name and 

course 

description) 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

ฟง พูด อาน และเขียน  ฝกสนทนาทางโทรศัพท

นําเสนอขอมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทาง

ธุ ร กิ จ   เ ขี ย น บั น ทึ ก ภ า ย ใ น แ ล ะ จ ด ห ม า ย 

อิเล็กทรอนิกส อานขาวหรือบทความเพื่อศึกษา

รายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมี

การอานนอกเวลาและการศึกษาดวยตนเอง 

Development of English for business 

communication skills relating to students’ 

fields of study by integrating the four skills: 

listening, speaking, reading, and writing, 

including telephone conversation; 

presenting, comparing, and analyzing 

business information; reading news or 

articles for details and summarizing main 

ideas; external readings and self- study 

lessons 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

ส่ือสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึง

ประกอบดวย การฝกเสนอและอภิปรายขอคิดเหน็ 

การสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัวและ

จดหมายสมัครงาน  การอานขาวหรือบทความ

เพื่ อ ศึ กษา ร ายละ เอี ย ดและส รุป ใจ ค ว า ม

สํา คัญ   กํ าหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และการเขา ใจความ

แตกตางทางวัฒนธรรม   

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 resumes and application 

letters; reading news or articles for details 

and summarizing main ideas; external 

readings and self-study lessons; cross-

cultural understanding  

 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชพี 2 

(English for Communication in Careers 2) 

ศึกษากอน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน

งานอาชีพ 1  หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง

ธุรกิจที่สอดคลองกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการ

ฟง พูด อาน และเขียน  ฝกเสนอและอภิปราย

ขอคิดเห็น สัมภาษณงาน เขียนประวัติสวนตัวและ

จดหมายสมัครงาน  อานขาวหรือบทความเพื่อศึกษา

รายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมี

การอานนอกเวลาและการศึกษาดวยตนเอง 

Development of English for business 

communication skills relating to students’ 

fields of study by integrating the four skills: 

listening, speaking, reading, and writing, 

including presentation and discussion skills, 

job interview, writing resumes and 

application letters, reading news or articles 

for details and summarizing main ideas, 

external readings and self-study lessons 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

 

 

กลุมทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)   

GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 

(Presentation and Public Speaking Skills) 

การนําเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนําเสนอ

ภายในเวลาที่กําหนด การพูดในที่สาธารณะเพื่อโนม

นาวนักลงทุน ทักษะการนําเสนอสวนบุคคล เรียนรู

เกี่ยวกับภาษากาย การใชสไลดเพื่อการนําเสนอ

อยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการใชคําพูดใหเปนส่ิงที่

มีคานาฟง 

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. 

3(3-0-6)  -ยกเลิกบังคับ (Cancelled) 

-ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

     (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

-ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged but 

changed group) 

2.1.2 กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

      (Business and Entrepreneurship) 

1.2 รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ   

      (Business and Entrepreneurship) 

เงื่อนไข บังคับ หรือบังคับเลือก 1 วชิา กําหนดโดยหลักสตูร  

(Required 1 course set by the Program) 

 

GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurships) 

กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสรา งและ

ผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ

ความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการ

ตระหนักถึงปญหาและโอกาส  เพื่อคนหาแนวคิด

และหนทางเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและ

สรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดการ

ปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม 

Entrepreneurial process to develop and 

integrate theories, ideas, skills, mindsets, and 

entrepreneurial capabilities in order to 

explore and generate ideas for solving 

problems and creating value, as well as 

development for business practice 

3(3-0-6) GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurships) 

กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสรางและ

ผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ

ความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการ

ตระหนักถึงปญหาและโอกาส เพื่อคนหาแนวคิด

และหนทางเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและ

สรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิด

การปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม 

Entrepreneurship process to foster and 

integrate theories, ideas, skills, attitudes 

and entrepreneurial abilities by being 

aware of problems and opportunities to 

find ideas and creative ways to solve 

problems and create value Including 

further development to create concrete 

business practice 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

เง่ือนไข 

3(3-0-6) GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

เง่ือนไข 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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1) วิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตร

นานาชาติ) 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นฯ 

กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ  กระบวนการ 

แนวคิด เตร่ืองมือและความทาทายของการสราง

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ  โครงสรางและแนวคิด

ตลาดที่สําคัญ  กระบวนการการนําไอเดียมาสูตลาด

โดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียที่

เปนที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธ

แรงยึดเหนี่ยวสําหรับสตารทอัพ ความสามารถและ

ความนาสนใจในการเปนผูประกอบการ 

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. 

1)  วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป - บั ง คั บ ข อ งห ลั ก สู ต ร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ

เทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นฯ 

กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ  กระบวนการ 

แนวคิด เตร่ืองมือและความทาทายของการสราง

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ  โครงสรางและแนวคิด

ตลาดที่สําคัญ  กระบวนการการนําไอเดียมาสู

ตลาดโดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบ

ไอเดียที่เปนที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและ

ก ล ยุ ท ธ แ ร ง ยึ ด เ ห น่ี ย ว สํ าห รั บ ส ตา ร ทอั พ 

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 พาณิชยอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน 

(Introduction to E-Commerce) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่ สํ า คัญ ขอ ง ร ะบ บ พา ณิชย

อิเล็กทรอนิกส การเตรียมความพรอมเพื่อการเปน

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตลาด

อิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางการขายและการ

ติดตอส่ือสารกับลูกคา  วิธีการชําระเงินของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดสงสินคา  และการ

ฝกปฏิบัติการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Basic knowledge about e-commerce, 

types and business models for  

e-commerce, key components of  

e-commerce, preparation for  

e-commerce entrepreneurs, e-marketing, 

sales channels and customer 

3(3-0-6) ปรับยายกลุม 

(Revised 

changed group) 
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(Reasons) 

communication, payment methods, 

shipping and e-commerce 

implementation. 

   GE137 การส่ือสารหวัการคา 

(Business Communication) 

การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหกลุม

ผูบริโภค เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด การ

วางแผนการส่ือสารการตลาด การออกแบบ

เ นื้ อ ห า  ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร า ง ต ร า สิ น ค า  

การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนองาน 

มารยาทและจริยธรรมการส่ือสารธุรกิจ  

Situation analysis, Consumer Analysis,  

Marketing Communication Tools,  

Marketing Communication Planning,  

Message Design, Brand Communication,  

Personality Development, Presentation  

Technique, Etiquette and Ethics in 

Communication  

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 

   GE138 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกจิ 
(Introduction to Business) 
แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจ การเปนผูประกอบการ หนาท่ี
ธุรกิจดานการจัดการองคการ การผลิต การบัญชี 
ก า ร เ งิน  ภาษี อ ากร  การตลาดการจั ดกา ร
ทรัพยากรมนุษย  จ ริยธรรมธุรกิจและความ
รับผิดชอบตอสังคม  
Foundation of business concept, business 
system, business model, 
entrepreneurship, business functions in 
organization management, production, 
accounting, finance, taxation, marketing, 
and human resource management, 
business ethics and social responsibility. 

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 

 

   GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อธุรกจิ 

(Digital Innovative Thinking for Business) 

เทียบเทา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัล

และการโคด (Digital Innovative Thinking and 

Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเ้กดิการ

เรยีนรูแ้ละการแกปั้ญหาในยุคเศรษฐกจิดจิทิลั 
ฝึกทกัษะพื้นฐานการใชแ้อปพลเิคชนั และการ
ออกแบบ พฒันา โปรแกรมประยุกต์สมยัใหม่
ผ่านการศกึษา ประสบการณ์ของผู้ใช ้ส่วนต่อ

3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชาจาก 

GE201 

-ปรับชื่อวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา

(Revised GE201 

course code, 

name, and 

description) 

-ปรับยายกลุม 

(Revised course 

group) 
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ประสานกบัผูใ้ช ้กระบวนการค้นควาวิเคราะห 
และประมวลผลขอ้มูล และ ข้อมูลขนาดใหญ่ 

จนเกดินวตักรรมทีต่อบสนองต่อความต้องการ

ทางธุระกจิดจิทิลั   

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  

 

2.1.3  กลุมวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

         (Science and Technology) 

- ยกเลิกเปนกลุมวิชา

บังคับ 

(Removed as 

required 

courses) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการแกปญหาในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล  ฝกทักษะพื้นฐานการใชแอปพลิเคชัน 

และการพัฒนา โปรแกรมประยุ กต สมั ย ใหม ผ า น

กระบวนการคนควา วิเคราะห และประมวลผลขอมูล จน

เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองตอความตองการของคนใน

สังคม 

Concepts, points of view and applications of 

information technology to support learning and 

problem solving in the digital economy era, as 

well as practice in fundamental skills for 

application usage and modern application 

program development through researching, 

analyzing and assessing data leading to 

innovation responding to people’s needs 

3(3-0-6)  -ยายไปสวนที่ 1 เปน GE บังคับ หรือบังคับเลือก 

ในรายวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

(Moved to Part 1 as a required course in 

the Business group) 

- ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา และคําอธิบายรายวิชา 

(Revised course code, name and 

description) 

 

 -ปรับรหัสวิชาเปน 

GE154 

(Revised course 

code to GE154) 

-ปรับชื่อวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

(Revised name 

and 

description) 

-ปรับยายกลุม 

(Revised course 

group) 

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ประเภทของตัวแปร นิพจน 

การกําหนดคา โครงสรางพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม 

การเขียนฟงกชัน 

3(2-2-5)  -ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (Media and Information Technology 

Skills) 

 -วิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

-ปรับยายกลุม 

(Changed 

group) 
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Introduction to building blocks of programming, 

primitives, expressions, assignments, and 

functions 
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2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือก  9  หนวยกิต 

2.2 General Education Courses, required 9 credits 

สวนที่ 2  เปนรายวิชาที่หลักสตูรของคณะตาง ๆ กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดตามขอกําหนดหลักสูตรของ

แตละคณะ) โดยบงัคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวชิา ดังตอไปน้ี 

Part 2 General Education courses in line with the objectives of various 

Schools which require students to take no fewer than 18 credits 

(Details are set based on the school’s curriculum) as required, 

selectable elective, or elective courses from the following groups:   

2.2.1 กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

       (Language and Communication Skills) 

ปรับยายไปกลุมที่ 2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude)  

 2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 

ภาษา  -   

GE006 ภาษามาเลยเพื่อการส่ือสาร 

(Malay for Communication) 

ทักษะการใชภาษามาเลยในชีวิตประจําวันโดยเนนการฟง

และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใชส่ือสาร 

รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความ

คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับยอหนา 

Malay language skills in everyday life focusing on 

listening and speaking, basic dialogues needed in 

communication, listening for main ideas, and basic 

paragraph writing 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม  (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 ปรับยายกลุม 

รายวิชาคงเดิม 

(Revised 

course group 

and 

Unchanged) 

GE007 ภาษาเวียดนามเพือ่การส่ือสาร  

(Vietnamese for Communication ) 

ทักษะการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันโดยเนนการ

ฟงและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใช

ส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดง

ความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับยอหนา 

Vietnamese language skills in everyday life 

focusing on listening and speaking, basic dialogues 

needed in communication, listening for main 

ideas, and basic paragraph writing 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE008 ภาษาพมาเพื่อการส่ือสาร 

(Burmese for Communication ) 

ทักษะการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวันโดยเนนการฟง

และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใชส่ือสาร 

รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความ

คิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับยอหนา 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม  (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 ปรับยายกลุม 

รายวิชาคงเดิม 

(Revised 

course group 

and 

Unchanged) 
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Burmese language skills in everyday life focusing 

on listening and speaking, basic dialogues needed 

in communication, listening for main ideas, and 

basic paragraph writing 

 

GE009 ภาษาจนีสําหรับการสนทนาและการส่ือสาร 1 

(Chinese for Conversation and Communication 1) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน 

โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับพื้นฐาน เพื่อใชส่ือสารใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

Pre-sessional course for fundamental Chinese 

listening, speaking, reading and writing skills. The 

course emphasizes on basic vocabulary for daily 

communication and efficient professional use. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE010 ภาษาจีนสําหรับการสนทนาและการส่ือสาร 2 

(Chinese for Conversation and Communication 2) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน 

โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลาง เพื่อใชส่ือสารใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

Intermediate course for Chinese listening, 

speaking, reading and writing skills. The course 

emphasizes on intermediate level vocabulary for 

daily communication and efficient professional 

use. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE011 ภาษาจีนสําหรับการสนทนาและการส่ือสาร 3 

(Chinese for Conversation and Communication 3) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนใน

ระดับที่สูงขึ้น โดยเนนโครงสรางประโยคและโครงสราง

ระดับถอยความการเลาเร่ือง เพื่อใชส่ือสารในการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

Proficiency course for advanced Chinese listening, 

speaking, reading and writing skills. The course 

emphasizes on sentence structure and narrative 

discourse for efficient professional use. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE012 พัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีน 

(Chinese Listening and Speaking Enhancement) 

พั ฒน า ทั ก ษะกา รฟ ง และ ก า รพู ด ใ นส ถานกา รณ 

ตาง ๆ และการฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลอง 

Course for Chinese listening and speaking skills 

improvement for daily usage under simulated 

events. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE013 การอานและรายงานภาษาจีน 

(Chinese Reading and Report) 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 



144 
 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

ทักษะการอานเร่ืองส้ัน บทความส้ัน เพื่อจับใจความพรอม

ทั้งสรุปสาระสําคัญเปนภาษาพูดและเขียน 

Course for interpretation and key summarization 

of short story and passage. 

 

GE014 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 

(Korean for Communication 1) 

การอานพยัญชนะ สระ ตัวสะกดในภาษาเกาหลีเบื้องตน 

วิธีการอาน การออกเสียง คําศัพทพื้นฐานเพื่อการส่ือสาร

เบื้องตน ในวงคําศัพทประมาณ 200 คํา โครงสราง

ไวยากรณพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนในระดับ

เบื้องตน  

Be able to read basic alphabets and vowels in 

Korean. How to read and pronounce the words or 

sentences.  Basic 2 0 0  vocabulary and basic 

grammars will be taught in this course. Moreover, 

the learners will also practice the core skill to 

communicate confidently such as listening 

speaking reading and writing skills. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม  (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 ปรับยายกลุม 

รายวิชาคงเดิม 

(Revised 

course group 

and 

Unchanged) 

GE015 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 2 

(Korean for Communication 2) 

เง่ือนไขกอนเรียน สอบผาน วิชาภาษาเกาหลีเพื่อการ

ส่ือสาร 1  

การสรางประโยคจากไวยากรณพื้นฐานและโครงสราง

ประโยคในภาษาเกาหลี เพื่อการใชส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

การแนะนําตัว การซ้ือของ การเดินทาง การอธิบายส่ิงของ 

บอกลักษณะของส่ิงของและสถานท่ีได ในวงคําศัพท

ประมาณ 400 คํา ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนใน

ระดับเบื้องตนกลาง 

To be able to build sentences following the 

Korean language structure to communicate in 

daily life, for example, introducing, shopping, 

traveling, describing and explaining things or 

places.  4 0 0  vocabulary will be taught and the 

intermediate level of 4 core main skills; Listening, 

speaking, reading, and writing. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

 กลุมทักษะการสื่อสาร 

(Communication Skills) 

  ยกเลิกกลุมวิชา ปรับยายรายวชิาไปอยูกลุมใหม 

(Cancelled and Moved new group) 

  

GE051 มิติแหงศัพท 

(Aspects of Vocabulary) 

ศัพทกับการเรียนภาษา โครงสรางศัพท  ตัวสะกดกับการ

ออกเสียง  ความหมายของศัพท  ประวัติคําศัพท  วิธีใชคํา  

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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การบัญญัติศัพท  ทักษะการใชพจนานุกรม  การศึกษาคํา

เปรียบเทียบตางศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Vocabulary and language learning, word 

structures, spelling and pronunciation, word 

meaning, history of words, word usage, neologism 

( coining new words) , dictionary usage skills, 

comparative study of English and Thai words 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวจิัย 

(Research and Academic Project Writing) 

หลักการและความสําคัญของการอานและการเขียนใน

ธุรกิจ  ศึกษาศัพทและสํานวนธุรกิจในดานความหมายและ

การใชในบริบทตาง ๆ  วิเคราะหและตีความบทความทาง

ธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพรวมสมัยและส่ือใหม  พัฒนาทักษะการ

เขยีนทางธุรกิจรูปแบบตาง 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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE053 การอานและการเขียนทางธรุกจิ 

(Business Reading and Writing) 

ความหมาย ความ สํ า คัญและ คุณค าของการอ าน   

ความสัมพันธระหวางการอานกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา

ทักษะการอาน  อานจับใจความสําคัญ  อานวิเคราะหและ

ตีความ  ฝกปฏิบัติโดยเลือกบทความท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหมอยางมีคุณคา 

Meaning, importance, and value of reading, 

relationship between reading and life 

development, development of reading skills, 

reading for main ideas, analytical and 

interpretative reading, reading practice of articles 

relating to life development and self- adjustment 

in the modern world 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE054 การอานเพือ่พัฒนาชวีิต 

(Reading for Life Development) 

ความหมาย ความ สํ า คัญและ คุณค าของการอ าน   

ความสัมพันธระหวางการอานกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา

ทักษะการอาน  อานจับใจความสําคัญ  อานวิเคราะหและ

ตีความ  ฝกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหมอยางมีคุณคา 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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Meaning, importance, and value of reading, 

relationship between reading and life 

development, development of reading skills, 

reading for main ideas, analytical and 

interpretative reading, reading practice of articles 

relating to life development and self- adjustment 

in the modern world 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ

คําอธิบาย

รายวิชา 

(Revised 

course code, 

name, and 

de 

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 

แนวคิด หลักการพูดและการนําเสนองานเชิงธุรกิจ   การ

วางแผนการพูดและการใชส่ือเพื่อประกอบการพูดและ

นําเสนองาน  เทคนิคการใชวจนภาษา อวจนภาษา และ

เทคโนโลยีส่ือในการพูดและนําเสนองาน  ฝกพูดและ

นําเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  ครอบคลุมการ

บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแขงขัน

ทางธุรกิจ การแถลงขาว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE056 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  มิติ

ทางวัฒนธรรม และความแตกตางระหวางกลุมวัฒนธรรม

ในสังคมโลก  องคประกอบที่เกี่ยวของกับคานิยมทาง

วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ  บทบาทและความสําคัญ

ของการส่ือสารขามวัฒนธรรมที่มีตอปจเจกบุคคลและ

องคกร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนว

ทางการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแยงและ

สรางการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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communication as a tool to minimize conflicts 

and build up acceptance at both individual and 

organizational levels 

 

GE057 นักขาวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 

หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานขาวโดย

นักขาวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลภาพ แสง 

และเสียง การเรียบเรียงขาวสารและผลิตเนื้อหาดวย

อุปกรณการส่ือสารเคล่ือนที่ 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

      (Media and Information Technology 

Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE058 การเลาเร่ืองขามส่ือ 

(Transmedia Storytelling) 

ความสําคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสทั้งหากับ

การเลาเร่ือง หลักการเลาเร่ืองบนพื้นฐานของความเปน

ของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อกระตุนการ

ตอบสนองชเงบวกและกระตือรือรนจากผูรับสารฝกการ

เลาเร่ืองขามส่ือหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในส่ือด้ังเดิมและ

ส่ือดิจิทัล  เพื่อจุดมุงหมายในการใหความบันเทิงและเพื่อ

พัฒนาการคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาเชิงธุรกิจและ

สังคม 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Reading)  

หลักการอานที่ถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็วในการ

อาน การฝกอานขอความประเภท    ตาง ๆ  ทั้งเร่ืองทั่วไป

และเร่ืองวิชาการ เพื่อความรู ความเพลิดเพลิน และสราง

ทัศนคติที่ดีตอการอาน 

Accurate principles of reading, eye movement, 

and speed reading. Practice of reading a variety of 

general texts and academic texts for enhancing 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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knowledge, pleasure, and positive attitudes 

towards reading. 

 

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Writing) 

หลักการอานที่ถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็วในการ

อาน การฝกอานขอความประเภท    ตาง ๆ  ทั้งเร่ืองทั่วไป

และเร่ืองวิชาการ เพื่อความรู ความเพลิดเพลิน และสราง

ทัศนคติที่ดีตอการอาน 

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. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Academic Thai Reading and Writing) 

หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตาง ๆ ทั้งแบบ

ควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเนนความ

ถูกตองในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 

Principles and practice of writing various types of 

texts for both free writing and controlled writing, 

emphasising accuracy of language and meaning-

making. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE062 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

(Thai for Communication) 

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยเพื่อ

ถายทอดความคิดอยางเปนระบบและสามารถส่ือสารได

อยางมีประสิทธิภาพ  

Development of using standard Thai, principles of 

listening, speaking, reading and writing; using 

language to deliver thoughts systematically and 

communicate effectively. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม  

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 

หลักการฟ ง  การฝกฟ ง เพื่ อจับ ใจความสํา คัญและ

รายละเอียดที่จําเปนจากบทฟงประเภทตาง ๆ      หลักการ

พูด 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 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation) 

ระบบการออกเสียงการฝกออกเสียงพยัญชนะสระและ

ประโยคภาษาอังกฤษจากส่ือตางๆโดยเนนเร่ืองการออก

เสียงสูงตํ่าและเสียงหนักเบาในคําและประโยคเพื่อ

ประโยชนในการพูดและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ

การฝกออกเสียงดวยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อการ

ฝกฝนดวยตนเอง 

English pronunciation system, pronouncing 

consonants, vowels, and sentences in English 

from various media. The emphasis of the pitch of 

voice used, word stress, and sentence stress for 

their speaking and reading skills. Self-practice with 

the pronunciation via provided electronic media. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน 

(Presentation in English) 

การสรุปเนื้อหาที่ตองการนําเสนอเทคนิคและวิธีการผลิต

ส่ือนําเสนอภาษาอังกฤษตลอดจนการนําเสนองานปาก

เปลาดวยภาษาอังกฤษ 

Summarising information to be presented, 

techniques in giving a presentation, and the 

production of presentation media together with 

giving the oral presentation. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE066 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

เชิงวิชาการ 

(Academic English Reading and Writing) 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนเชิงวิชาการจากส่ือ

ประเภทตํารา บทความ และรายงาน  ทักษะการอาน

ประกอบดวยการอานเพื่อความเขาใจ การอานเพื่อหา

ขอมูลเฉพาะ การเขาใจคําศัพทเฉพาะทาง และการอาน

เชิงวิเคราะหและวิพากษ  ทักษะการเขียนประกอบดวย

โครงสรางการเขียนบทความและรายงานการวาง โครงราง

กอนเขียน การเขียนฉบับราง การปรับปรุงและแกไขฉบับ

ราง การใชคําเชื่อมในงานเขียน ทักษะการอางอิงขอมูล  

Development of academic reading and writing 

skills from academic texts, articles, and reports. 

Reading skills include reading comprehension, 

reading for specific information, dealing with 

technical terms, and analytical and critical 

reading. Writing skills encompasses writing 

organization of a report and an article, outlining 

ideas, writing first drafts, editing, revising, using 

cohesive devices, and referencing. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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GE068 การเขียนและการนําเสนอเชิงวิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

พื้นฐานของการเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคที่มี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการส่ือสาร สําหรับขอกําหนดของ

ซอฟตแวรและ API เพื่อการนําเสนอทางเทคนิค การศึกษา

ความตองการของผูชม เคร่ืองมือการเขียนและการ

นําเสนอ การสรางส่ือภาพรวมและแผนภูมิ 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE069 การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยางสรางสรรค 

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเร่ืองและการ

ปฏิบัติอยางสรางสรรคสําหรับสตารทอัพ  เทคนิคการเขียน

และการนําเสนอ  มุมมองของการสรางทีมเพื่อการ

พัฒนาการนําเสนอเร่ืองราวอยางมีนวัตกรรมตอนักลงทุนที่

มีศักยภาพ 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ 

(Interpretation, Communication, and Design)  

การส่ือสารที่มีประสิทธิผลและเชิงจูงใจเพื่อส่ือความคิด

ของตัวเองถึงผ๔อื่นไดอยางนาสนใจและโนมนาวผูอื่นใหมี

ความเห็นตามได  การตีความและส่ือสารจากบทความและ

การนําเสนอตามหลักการออกแบบการนําเสนอทางวาขา

และอวจันภาษา 

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 

presentation based on the principles of verbal 

and nonverbal expressive design. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 1) กลุมความรู (Knowledge)  

2) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  
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GE102 จริยธรรมธุรกจิและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Business Ethics and Social Responsibility) 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดาน

จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีตอสังคม 

ส่ิงแวดลอม ลูกคา พนักงาน และผูลงทุน 

Ethics for doing business, case study in business 

ethics, business responsibility to society, 

environment, customers, employees, and 

investors 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5 กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อทําความ

เขาใจปญหาตาง ๆ โดยคํานึงถึงผูที่มีปญหาเปนหลัก   การ

ทดสอบและพัฒนาทางออกของปญหาแบบวนซํ้าอยางมี

ระบบ เพื่อสรางสรรคแนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย

ความตองการของผูท่ีมีปญหา คุณคาของกระบวนการคิด

เชิงออกแบบที่สรางความแตกตาง เพื่อเปนชองทางเฉพาะ

ในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหม โดยการรวบรวมมุมมอง

ทางทฤษฎีและการเรียนรูจากประสบการณจริง 

Principle of design thinking to understand real-

world problems with emphasis on the problem 

elements, finding answers from different 

perspectives as well as iteratively prototyping and 

testing results to acquire innovative solutions to 

the problems, values of design thinking for 

business differentiations and new business 

opportunities by using theories and real-world 

practices 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 

ประเภทของธุรกิจออนไลน  พฤติกรรมการซ้ือสินคา

ออนไลน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจและแผน

ธุรกิจออนไลน  การเร่ิมตนทําธุรกิจ และการสรางเว็บไซต

ธุรกิจออนไลน กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจออนไลน 

เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  การตลาดบนส่ือสังคม

สําหรับธุรกิจออนไลน  และจรรยาบรรณของธุรกิจ

ออนไลน   

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, 

3(3-0-6) GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 

ประเภทของธุรกิจออนไลน  พฤติกรรมการซ้ือสินคา

ออนไลน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจและ

แผนธุรกิจออนไลน  การเร่ิมตนทําธุรกิจ และการสราง

เว็บไซตธุรกิจออนไลน กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ

ออนไลน  เทคนิ คการประชา สัมพันธ เ ว็ บ ไซต   

การตลาดบนส่ือสังคมสําหรับธุรกิจออนไลน  และ

จรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน   

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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social media marketing for online business, and 

online business ethics. 

marketing for online business, and online 

business ethics. 

 

 

 

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneur) 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือก

ประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเชา 

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน และสัญญาทาง

ธุรกิจอื่น ๆ  การเจรจาตอรองทางกฎหมาย การขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีสําหรับ

ผูประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจ 

Law and regulation relating to entrepreneur or 

startup business. Business organization selection, 

business contract drafting; for example: rent 

contract, licensing agreement, employment 

contract and other related contract.  Acquiring 

business license, business tax planning and 

current issues about law for entrepreneur 

3(3-0-6) GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneur) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือก

ประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญาทางธุรกิจ  สัญญา

เชา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน และ

สัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การเจรจาตอรองทางกฎหมาย 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษี

สําหรับผูประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ

กับการประกอบธุรกิจ 

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

(E-commerce Law) 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาซ้ือ

ขายสินคาและกฎหมายการโอนเงินและการชําระเงินทาง

อิ เ ล็ กทรอนิ กส  กฎหมายแลก เป ล่ียน  ข อมู ลทาง

อิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย

คุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

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 

3(3-0-6) GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

(E-commerce Law) 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญา

ซ้ือขายสินคาและกฎหมายการโอนเงินและการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายแลกเปล่ียน ขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

กฎหมายคุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร 

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

รูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การซ้ือขายหลักทรัพย ขอมูลสําคัญที่ควรพิจารณาในการ

ซ้ือขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ

และราคาหลักทรัพย  กลยุทธการซ้ือขายหุนแบบตาง ๆ  

3(3-0-6) GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

รูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย ขอมูลสําคัญที่ควร

พิจารณาในการซ้ือขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอการดําเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย  กลยุทธการ

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัดพอรต

การลงทุน และการจําลองการซ้ือขายหลักทรัพย 

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 

ซ้ือขายหุนแบบตาง ๆ  การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ใน

การวิเคราะห การจัดพอรตการลงทุน และการจําลอง

การซ้ือขายหลักทรัพย 

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 การบริหารความมั่งค่ัง 

(Wealth Management) 

การวางแผนทางการเงิน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตลาด

การเงินและความเส่ียงในการลงทุน การลงทุนที่นําไปสู

ค ว ามมั่ ง ค่ั ง ผ า นก า รฝาก เ งิ น ธนา คา ร  พั น ธบั ต ร 

อสังหาริมทรัพย ทองคํา การประกันภัย การลงทุนในตลาด

หลักทรัพย กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพื่อ

ประโยชนทางดานภาษี 

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. 

3(3-0-6) GE108 การบริหารความมั่งค่ัง 

(Wealth Management) 

การวางแผนทางการเงิน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตลาด

การเงินและความเส่ียงในการลงทุน การลงทุนที่

นําไปสูความมั่งค่ังผานการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร 

อสังหาริมทรัพย ทองคํา การประกันภัย การลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย กองทุนรวม และการวางแผนการ

ลงทุนเพื่อประโยชนทางดานภาษี 

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.  

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and Beauty) 

ความหมาย ลักษณะความสําคัญและบทบาทของอาหาร

เพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอยางผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิงการคา 

กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพและความงาม แนวโนมทิศทางของผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

Meaning, importance and roles of food on 

wellness and beauty, types and examples of 

commercial food products for wellness and 

beauty, production process and control of food 

production for wellness and beauty, trends in 

food production for wellness and beauty 

3(3-0-6) GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and Beauty) 

ความหมาย ลักษณะความสําคัญและบทบาทของ

อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและ

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่

ผลิตในเชิงการคา กระบวนการผลิตและการควบคุม

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโนม

ทิศทางของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

Meaning, importance and roles of food on 

wellness and beauty, types and examples of 

commercial food products for wellness and 

beauty, production process and control of 

food production for wellness and beauty, 

trends in food production for wellness and 

beauty 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

ความหมายและคุณประโยชนของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการ

และเทคนิคในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิใหเกิดมีขึ้นไดใน

ชีวิตประจําวัน  การนําสัมมาทิฏฐิมาใชในการดําเนินชีวิต  

3(3-0-6) GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

ความหมายและคุณประ โยชนของ สัมมาทิฏ ฐิ   

กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิให

เกิดมีขึ้นไดในชีวิตประจําวัน  การนําสัมมาทิฏฐิมาใช

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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การบริหารจัดการ  การแกไขปญหาและขอขัดแยงในการ

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

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. 

ในการดําเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแกไข

ปญหาและขอขั ดแย ง ในการดํ า เนิ นธุ รกิ จของ

ผูประกอบการ 

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 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE101 หรือ ไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบ

ของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร

และขีดความสามารถตาง ๆ ท่ีสําคัญและมีความสัมพันธ

กับการคนหา  การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของ

การประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่

ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม  และมุงเนนในโครงการที่ใชองค

ความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ชุมชนดินแดงหวยขวาง  ซ่ึงทําการออกแบบมาเพื่อให

นั ก ศึกษา เข า ใจถึ งการเ รียน รู ในด านมาย เ ซ็ทและ

กระบวนการของการสรางการประกอบการที่ขับเคล่ือน

โดยนวัตกรรมผานการเรียนรูผานประสบการณอยางลึกซ้ึง  

ทั้งนี้รายวิชายังมุงเนนกระบวนการสํารวจคนหา  ซ่ึงเปน

กรอบแนวคิดของขั้นตอนที่  0 และเคร่ืองมือในการ

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 it stakeholders in the Di 

3(3-0-6) GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE101 หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา 

รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง

ทรัพยากรและขีดความสามารถตาง ๆ ที่สําคัญและมี

ความสัมพันธกับการคนหา  การทดลอง และการ

ดําเนินการในการสรางนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการ

ประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่

ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึง

กระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคล่ือน

โดยนวัตกรรม  และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรู

ข า มสาขาและสร า งผลกระทบใน เชิ งบวกกั บ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง  ซ่ึงทําการออกแบบมา

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการเรียนรูในดานมายเซ็ท

และกระบวนการของการสรางการประกอบการที่

ขั บ เค ล่ือน โดยนวั ตกรรมผ านการ เ รียน รู ผ า น

ประสบการณอยางลึกซ้ึง  ทั้งนี้รายวิชายังมุงเนน

กระบวนการสํารวจคนหา  ซ่ึงเปนกรอบแนวคิดของ

ขั้นตอนที่ 0 และเคร่ืองมือในการออกแบบเชิงความคิด 

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-

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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. 

disciplinary project of high impact to UTCC 

and it 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 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบ

ของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร

และขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับ

การคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของ

การประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่

ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม และมุงเนนในโครงการท่ีใชองค

ความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ชุมชนดินแดงหวยขวาง ซ่ึงทําการออกแบบมาเพื่อพัฒนา

นักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการ

ที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมใหมากกวา โดยจะเนนการใช

กระบวนการและมุงเนนแนวคิดในดานการทดลองและการ

สรางตนแบบอยางรวดเร็ว ผานการเรียนรูผานประสบการ

การณที่แตกตางในดานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   

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 rigorous use of 

3(3-0-6) GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

เง่ือนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา 

รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง

ทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและมี

ความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการ

ดําเนินการในการสรางนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการ

ประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่

ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึง

กระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคล่ือน

โดยนวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรู

ข า มสาขาและสร า งผลกระทบใน เชิ งบวกกั บ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซ่ึงทําการออกแบบมา

เพื่อพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสราง

การประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมใหมากกวา 

โดยจะเนนการใชกระบวนการและมุงเนนแนวคิดใน

ดานการทดลองและการสรางตนแบบอยางรวดเร็ว 

ผานการเรียนรูผานประสบการการณที่แตกตางในดาน

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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the IDE process, with a great emphasis on the 

Experiment mindset and rapid prototyping 

through learning experience in a different 

innovation or technology. 

Daeng/ Huay Kwang community in which 

designed to develop students’  IDE Mindset 

further beyond the prior level and required 

more 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 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

เง่ือนไข ศึกษากอน  GE112 หรือ ไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบ

ของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร

และขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับ

การคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของ

การประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่

ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม และมุงเนนในโครงการท่ีใชองค

ความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ชุมชนดินแดงหวยขวาง ซ่ึงทําการออกแบบมาเพื่อพัฒนา

นักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการ

ที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพื่อสรางให

นักศึกษามีความมั่นใจและความตองการที่จะ มองตาง คิด

ใหญ และทําเล็ก ในรายวิชานี้จะเนนการใชกระบวนการ

การประกอบการท่ีขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมที่เพิ่มเติมใน

สวนการดําเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการ

โดยจะตองเขาใจในการขยายตัวและการจัดหาเงินทุนผาน

การเงินของผูประกอบการ   

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 its stakeholders in the Din 

3(3-0-6) GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

เง่ือนไข ศึกษากอน  GE112 หรือ ไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา 

รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง

ทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและมี

ความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการ

ดําเนินการในการสรางนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการ

ประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่

ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึง

กระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคล่ือน

โดยนวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรู

ข า มสาขาและสร า งผลกระทบใน เชิ งบวกกั บ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซ่ึงทําการออกแบบมา

เพื่อพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสราง

การประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมโดยมี

เปาหมายเพื่อสรางใหนักศึกษามีความมั่นใจและความ

ตองการที่จะ มองตาง คิดใหญ และทําเล็ก ในรายวิชา

นี้จะเนนการใชกระบวนการการประกอบการที่

ขับ เค ล่ือนโดยนวัตกรรมที่ เพิ่ ม เ ติมในส วนการ

ดําเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดย

จะตองเขาใจในการขยายตัวและการจัดหาเงินทุนผาน

การเงินของผูประกอบการ   

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged)  
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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. 

innovation- driven entrepreneurship focusing 

on a cross- disciplinary project of high impact 

to UTCC and its 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 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 1 

(IDE Project 1) 

เง่ือนไข ศึกษากอน  GE111, GE112, และ GE113 

ศึกษาผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการ

คนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบของการ

แกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีด

ความสามารถตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของปญหาและความ

ทาทายที่นักศึกษาเลือก ทั้งนี้จะตองผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ โดยโครงการจะตองเปนโครงการที่สามารถ

ที่ขยายตัวไดและสามารถที่จะทําใหเกิดความนาสนใจและ

ใหญกวาโครงการที่นักศึกษาเคยไดดําเนินการมา 

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. 

3(3-0-6) GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 1 

(IDE Project 1) 

เง่ือนไข ศึกษากอน  GE111, GE112, และ GE113 

ศึกษาผ าน โครงการและความท าทาย ในด าน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา 

รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง

ทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและ

เกี่ยวของปญหาและความทาทายที่นักศึกษาเลือก 

ทั้งนี้จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดย

โครงการจะตองเปนโครงการที่สามารถท่ีขยายตัวได

และสามารถที่จะทําใหเกิดความนาสนใจและใหญกวา

โครงการที่นักศึกษาเคยไดดําเนินการมา 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 2 

(IDE Project 2) 

เง่ือนไข ศึกษากอน  GE114 

ศึกษาผานโครงการตอเนื่องจากวิชา โครงการการ

ประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  

Continuous Project based learning and challenge 

after IDE Project 1 

3(3-0-6) GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 2 

(IDE Project 2) 

เง่ือนไข ศึกษากอน  GE114 

ศึกษาผานโครงการตอเนื่องจากวิชา โครงการการ

ประกอบการที่ขับ เค ล่ือนโดยนวัตกรรม 1 ( IDE 

Project 1)  

Continuous Project based learning and 

challenge after IDE Project 1 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE116 การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) GE116 การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 
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(Accounting for Entrepreneur) 

หลักการเบื้องตนทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและ

ภาษีอากร สําหรับผูประกอบการ 

Basic principles of financial accounting, 

managerial accounting and taxation for 

entrepreneur 

(Accounting for Entrepreneur) 

หลักการเบื้องตนทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร

และภาษีอากร สําหรับผูประกอบการ 

Basic principles of financial accounting, 

managerial accounting and taxation for 

entrepreneur 

(Unchanged) 

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในอาเซีย 

(Economies of Asian Countries) 

ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ตางๆ ที่สําคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเหลาน้ัน ตลอดจนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศอื่นๆ ในเอเซียและทั่วโลก  

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. 

3(3-0-6) GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเซีย 

(Economies of Asian Countries) 

ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ตางๆ ที่สําคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองที่มีผลตอการเป ล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจของประเทศเหลานั้น ตลอดจนความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในเอเซียและทั่วโลก  

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE118 วิสาหกจิเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ ความสําคัญและคุณคาของ

การสรางกิจการเพื่อสังคม ศึกษาเทคนิคการดําเนินการ 

รวมทั้งโอกาส ปญหา และอุปสรรคเกี่ยว กับการสราง

กิจการเพื่อสังคม โดยการใชกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติ

จริงในชุมชน 

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. 

3(3-0-6) GE118 วิสาหกจิเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ ความสําคัญและคุณคา

ของการสรางกิจการเพื่อสังคม ศึกษาเทคนิคการ

ดําเนินการ รวมทั้งโอกาส ปญหา และอุปสรรคเกี่ยว 

กับการสรางกิจการเพื่อสังคม โดยการใชกรณีศึกษา 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 

ความสําคัญของผูบริโภคตอระบบเศรษฐกิจ แหลงที่มาของ

รายไดและรายไดที่ใชไดจริง ปจจัยท่ีกําหนดทางเลือกใน

บริโภค หลักการซ้ือสินคาและบริการตางๆ สินเชื่อเพื่อการ

บริโภค   การใชบริการประกันภัยและประกันชีวิต การ

วางแผนการเงินสวนบุคคล แผนการออมและการเลือก

รูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุนและการเลือก

วิธีการลงทุน บริการท่ีรัฐใหแกผูบริโภค การควบคุมราคา

สินคา และการคุมครองผูบริโภค 

3(3-0-6) GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 

ความสําคัญของผูบริโภคตอระบบเศรษฐกิจ แหลงที่มา

ของรายไดและรายไดที่ใชไดจริง ปจจัยที่กําหนด

ทางเลือกในบริโภค หลักการซ้ือสินคาและบริการตางๆ 

สินเชื่อเพื่อการบริโภค   การใชบริการประกันภัยและ

ประกันชีวิต การวางแผนการเงินสวนบุคคล แผนการ

ออมและการเลือกรูปแบบการออม  การวางแผนการ

ลงทุนและการเลือกวิธีการลงทุน บริการที่รัฐใหแก

ผูบริโภค การควบคุมราคาสินคา และการคุมครอง

ผูบริโภค 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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. 

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. 

GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง                       

(Fundamentals of self-management) 

การบริหารจัดการตนเอง รูจักการจัดการกับชีวิต ความคิด 

ความกลัว ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรงเฉื่อย ความ

ต่ืนเตน ความโกรธ ความกระวนกระวาย การตัดสิน การ

จัดการกับความลมเหลว รูจักความถนัดของตนเอง และ

เปาหมายของตนเอง 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4 กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

     (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

 แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE122 การนําเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน                        

(Intensive Pitching Workshop) 

การนําเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร

ใหกับนักลงทุน การใชตนแบบของโครงงานเพื่อนําเสนอ 

เทคนิคการโนมนาวนักลงทุน การนําเสนอธุรกิจจาก

โครงงานเพื่อระดมทุน       

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. 

3(3-0-6) GE122 การนําเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน                        

(Intensive Pitching Workshop) 

การนําเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร

ใ ห กั บ นั กล ง ทุน  กา ร ใช ต น แบบขอ ง โคร ง งาน 

เพื่อนําเสนอ เทคนิคการโนมนาวนักลงทุน การ

นําเสนอธุรกิจจากโครงงานเพื่อระดมทุน       

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE123 พื้นฐานการเงิน                                          

(Basics of Finance) 

หลักการและแนวคิดดานการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะ

การเงินสวนบุคคลตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน 

Corporate Finance, Public Finance, Personal 

Finance, Financial Markets, Financial Services. 

3(3-0-6) GE123 พื้นฐานการเงิน                                          

(Basics of Finance) 

หลักการและแนวคิดดานการเ งินธุรกิจการคลัง

สาธารณะการเงินสวนบุคคลตลาดการเงินการบริหาร

ทางการเงิน 

Corporate Finance, Public Finance, Personal 

Finance, Financial Markets, Financial Services. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนกิสเบื้องตน                      

(Introduction to E-Commerce) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภท

และรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส องคประกอบที่

สําคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเตรียมความ

พรอมเพื่อการเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางการขายและ

การติดตอส่ือสารกับลูกคา  วิธีการชําระเงินของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  การจัดสงสินคา  และการฝกปฏิบัติการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Basic knowledge about e-commerce, types and 

business models for e-commerce, key 

components of e-commerce, preparation for  

e-commerce entrepreneurs, e-marketing, sales 

channels and customer communication, 

payment methods, shipping and e-commerce 

implementation. 

3(3-0-6)  ยายรายวิชานี้ไปอยูสวนที่ 1 เปนรายวิชาบังคับ  หรือ

บังคับเลือก (Moved to Part 1 as a 

required/selectable required course)   

 -ยายไป 

สวนที่ 1 เปน

บังคับ/บังคับ

เลือก 

(Moved to 

Part 1 as a 

required/sel

ectable 

required 

course)   

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE125 การออกแบบชวีิต 

(Design Your Life) 

หลักการและแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ ระเบียบวิธีและ

เคร่ืองมือสําหรับการตัดสินใจคร้ังสําคัญในชีวิต การแกไข

ทัศนคติที่มีความผิดปกติ และการสรางสรรคชีวิตที่มี

ความหมายยิ่งขึ้น วิธีการประเมินเร่ืองราวของชีวิต ชีวิตที่

เปรียบเสมือนการเดินทาง และสมดุลของการทํางานและ

ชีวิต 

Principles and Concepts of design thinking, 

Methodology and tools of making important life 

decisions, fixing dysfunctional attitides, and 

creating a more meaningful life. Approch on life 

story assessment, life as a journey, and work and 

life balance. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5 กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

และยกเลิกการ

ใชการวัดผล

แบบ S/U มา

เปนการวัดและ

ประเมินผล

ตามขอ 9.7 

(Course 

unchanged 

but changed 

group and 

changed 

evaluation 

criteria from 

S/U to those 

listed in 9.7 

GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบการเงิน

ของประเทศออสเตรเลีย   และเปรียบเทียบความแตกตาง

กับกฎหมายและระบบการเงินของประเทศไทย  โดย

เนื้อหาจะครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการเงิน กฎหมาย 

สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับใช และขอยกเวนของ

กฎหมาย  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

3(3-0-6) GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบ

การเงินของประเทศออสเตรเลีย   และเปรียบเทียบ

ความแตกตางกับกฎหมายและระบบการเงินของ

ประเทศไทย  โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเกี่ยวกับระบบ

การเงิน กฎหมาย สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับ

ใช และขอยกเวนของกฎหมาย  การบริหารจัดการที่มี

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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และตามหลักจริยธรรมในบริบทของประเทศออสเตรเลีย 

เอเซีย และโลก  นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไข

ปญหาเพื่ออธิบายเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย การบริการ

จัดการ และการเงินท่ีอยูในรายวิชานี้ และตองมีทักษะขั้น

พื้นฐานที่จําเปนในกระบวนการวิจัยและการเขียน 

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. 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตามหลักจริยธรรมใน

บริบทของประเทศออสเตรเลีย เอเซีย และโลก  

นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไขปญหาเพื่อ

อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริการจัดการ 

และการเงินที่อยูในรายวิชาน้ี และตองมีทักษะขั้น

พื้นฐานที่จําเปนในกระบวนการวิจัยและการเขียน 

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. 

GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 

(Global and Network Innovation Management) 

การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมที่มีความหลายหลาย 

การใชประโยชนจากสภาพแวดลอมโลกที่ผันแปรเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร    แนว คิดด านความเปน

ผูประกอบการและนวัตกรรมในแตละสถานการณและแต

ละประเภทธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงองคกรภาคเอกชน ภาครัฐบาล 

ครอบครัว และสังคม วิชานี้เนนการใชกรณีศึกษาจาก

ประเทศออสเตรเลียและนานาประเทศเพื่อสรางความ

เขาใจแกนักศึกษาดานแนวคิดการเปนผูประกอบการและ

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 

(Innovation Creativity and Entrepreneurship) 

การจัดต้ังธุรกิจใหม ธุรกิจทั่วไป และหลักการการทําธุรกิจ

ที่มุงกิจกรรมธุรกิจที่เปนนวัตกรรม วิชานี้ออกแบบมา

เพื่อใหนักศึกษาได เ รียนรู เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจและ

พฤติกรรมของผูประกอบการ แนวคิดและเทคนิคในเร่ือง

ความคิดสรางสรรค  นอกจากนั้น นักศึกษาจะไดศึกษา

ปจจัยแหงความสําเร็จสําหรับธุรกิจ และนําความรูดังกลาว

ไปปรับใชกับการสรางธุรกิจจริง 

Entrepreneurship can relate to new start-ups, 

general business and a business philosophy 

focusing on continually innovating business 

activity.  This course is 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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE129 ความเปนผูนําและจริยธรรม 

(Leadership and Ethics) 

เขาใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและขอปฏิบัติ

ด านจริยธรรมสําหรับผูนํ าในศตวรรษท่ี 21  วิชานี้

ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง ธุ ร กิ จ แ ล ะ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ ซับซอน การจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักจริยธรรมในสถานการณ

ที่มีความทาทาย โดยตองสรางสมดุลของความคาดหวัง

จากผูที่มีสวนเกี่ยวของ วิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการพื้นฐาน 

ทฤษฎีท่ีเปนท่ียอมรับ และทฤษฎีที่เนนการสรางมูลคา ที่

เกี่ยวของกับจริยธรรมสําหรับผูนํา การประเมินทฤษฎีและ

ประเด็นรวมสมัยดานความเปนผูทําในองคกรที่ เนน

จริยธรรม การศึกษาถึงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

องคการสหประชาชาติ 17 เปาหมาย และบทบาทของผูนาํ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 

This course introduces students to the concepts 

of ethics and ethical behavior within the context 

of leadership for the 21st century. The course will 

examine contemporary dynamic and complex 

business environments and explores the need for 

leaders to manage effectively ethically 

challenging situations, whilst seeking to balance 

the (often conflicting) expectations of multiple 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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stakeholders. It examines both the foundations of 

ethical approaches within the context of 

leadership and the dominant normative 

leadership theories as well as emerging values-

driven leadership theories. It evaluates such 

theories and examines closely contemporary 

issues in leadership and the special role the 

leader in nurturing ethically-orientated 

organizations. In addition, students are also 

introduced to the UN Sustainable Development 

Goals (SDGs) – ‘17 Goals to Transform Our World’. 

In the workshops we discuss the role of leadership 

in addressing these SDGs. 

GE130 การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Taxation) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดในประเทศออสเตรเลีย 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการวางแผนภาษีสําหรับบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล การส่ือสารขอมูลและใหคําปรึกษา

ดานภาษีแกลูกคาผูเปนผูเสียภาษี วิชานี้เนนใหนักศึกษา

พัฒนาทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ และการส่ือสาร 

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. 

3(3-0-6) GE130 การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Taxation) 

กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับภาษี เ งินได ในประเทศ

ออสเตรเลีย ประเด็นที่เกี่ยวของกับการวางแผนภาษี

สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การส่ือสารขอมูล

และใหคําปรึกษาดานภาษีแกลูกคาผูเปนผูเสียภาษี 

วิชานี้เนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการแกปญหา การ

ตัดสินใจ และการส่ือสาร 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Business Law) 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดต้ังและประกอบธุรกิจใน

ประเทศออสเตรเลีย กรอบแนวคิดดานกฎหมายซ่ึงสงผล

ตอการจัดต้ังธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล ความสัมพันธ

ภายในและภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย 

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในออสเตรเลียซ่ึงรวมถึงหุนสวน

และสหกรณ 

Australian Business Law introduces students to 

the registered company as the dominant legal 

form for carrying on a business. It considers the 

3(3-0-6) GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Business Law) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังและประกอบธุรกิจ

ในประเทศออสเตรเลีย กรอบแนวคิดดานกฎหมายซ่ึง

สงผลตอการจัดต้ังธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล 

ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร และ

กฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจใน

ออสเตรเลียซ่ึงรวมถึงหุนสวนและสหกรณ 

Australian Business Law introduces students 

to the registered company as the dominant 

legal form for carrying on a business. It 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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. 

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 กฎหมายธุรกิจประเทศพมา 

(Myanmar Business Law) 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดต้ังและประกอบธุรกิจใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา กรอบแนวคิดดานกฎหมายซ่ึง

ส งผลตอการจัด ต้ังธุรกิ จ  จัดหาเ งินทุน กํากับดูแล 

ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร และกฎหมาย

ลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในสาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา 

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. 

3(3-0-6) GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดต้ังและประกอบธุรกิจ

ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา กรอบแนวคิดดาน

กฎหมายซ่ึงสงผลตอการจัดต้ังธุรกิจ จัดหาเงินทุน 

กํากับดูแล ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 

และกฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE133 การภาษีอากรสําหรับประเทศพมา 

(Myanmar Taxation) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีการคา ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆของประเทศพมา 

Corporate Income Tax, Property Tax, Commercial 

Tax, Personal Income Tax, and other taxes in 

Myanmar. 

3(3-0-6) GE133 การภาษีอากรสําหรับประเทศเมียนมา 

(Myanmar Taxation) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีการคา ภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆ ของสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมา 

Corporate Income Tax, Property Tax, 

Commercial Tax, Personal Income Tax, and 

other taxes in Myanmar. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยโุรป 

(European Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในยุโรป 

ประวัติความเปนมาของธุรกิจในยุโรป วัฒนธรรม ธรรม

เนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของยุโรป 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Europe, business history of Europe, 

cultures, traditions, and business etiquettes in 

Europe. 

3(3-0-6) GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยโุรป 

(European Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ยุ โ รป  ประวั ติ คว าม เป นมาของธุ รกิ จ ในยุ โ รป 

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ของยุโรป 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Europe, business history of Europe, 

cultures, traditions, and business etiquettes in 

Europe. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures) 

3(3-0-6) GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures) 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในเอเชีย 

ประวัติความเปนมาของธุรกิจในเอเชีย วัฒนธรรม ธรรม

เนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของเอเชีย 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Asia, business history of Asia, cultures, 

traditions, and business etiquettes in Asia. 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

เอเชีย  ประวั ติความเปนมาของธุรกิจในเอเชีย 

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ของเอเชีย 

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) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ประเทศจีน ประวัติความเปนมาของธุรกิจในประเทศจีน 

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของ

ประเทศจีน 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in China, business history of China, 

cultures, traditions, and business etiquettes in 

China. 

3(3-0-6) GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ประเทศจีน ประวัติความเปนมาของธุรกิจในประเทศ

จีน วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททาง

ธุรกิจของประเทศจีน 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in China, business history of China, 

cultures, traditions, and business etiquettes in 

China. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

   GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

ความหมาย หนาที่  ความสําคัญและคุณคาของ

พิพิธภัณฑที่มีตอสังคม ประเภทและรูปแบบของ

พิพิธภัณฑ  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ แนวคิดเกี่ยวกบั

พิพิธภัณฑ  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ  การตลาด

ของพิพิ ธภัณฑ  ก ารอนุ รั กษ และการจั ดแสดง  

พิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑพื้นบาน  ตัวแบบ

พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวมของชุมชน

และสังคมพิพิธภัณฑในอุดมคติ  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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

 แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

   GE370 ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

กระแสทองถิ่นนิยมในสังคมไทย   ความสัมพันธ

ระหวางทองถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเ ร่ืองส่ิงบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนที่นําไปสูการสราง

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 
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สินคาทางวัฒนธรรม  กระบวนการสรางและผลิต

สินคาทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บขอมูลใน

ทองถิ่นบานเกิดเพื่อแสวงหาสินคาจากส่ิงบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรมา    ตอยอดสรางสรรคใหเปนสินคาทาง

วัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม  

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  

but changed 

group) 

 

   GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property Law) 

กฎหมายคุมครองเกี่ ยวกับทรัพย สินทางปญญา   

ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายทางการคา  การ

คุมครองผลงานที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา  การ

อนุญาตใหใชสิทธิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

การเอาผิดกับผูละเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 

Intellectual property law, copyright, 

trademark; protection, licensing, registration 

and infringement of intellectual property 

including related case studies 

3(3-0-6) -รายวิชาคงเดิม

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE456 การทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 

(Geography and Cultural Tourism) 

ลักษณะ และความสําคัญของภูมิศาสตร ท่ีมีอิทธิพล

ตอวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิ งสรางสรรค   

เอกลักษณและลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและ

วัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยวให

สอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การ

นําความรู ไปประยุกตใช ในการประกอบอาชีพที่

เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว 

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 

3(3-0-6) -รายวิชาคงเดิม

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE139 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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ความหมาย  เคร่ืองมือ  ขั้นตอน การวางแผน การ

ออกแบบเน้ือหา การประเมินผลการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการ และการวิเคราะห กรณีศึกษาดานการ

ส่ือสารการตลาด 

Definition, marketing communication tools, 

marketing communication process, marketing 

communication evaluation and case study in 

marketing communication 

   GE140 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

(Sustainable development) 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในองคกร 

ตาง ๆ อาทิ องคกรธุรกิจ องคกรระหวางประเทศ 

องคกรมหาชน องคกรราชการ และองคกรไมแสวงหา

กําไร มุงเนนการขับเคล่ือนองคกรดวยภาวะผูนําแบบ

ยั่งยืนเพื่อสงเสริมให เกิดการสรางประโยชนทาง

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม ซ่ึง

สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึง

การศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการ

ดําเนินงานที่สนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตโมเดลเศรษฐกิจใหม เศรษฐกิจ

ชีวภาพ 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 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. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE141 การส่ือสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 

(Tourism Communication) 

แนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อ

ธุรกิจการทองเที่ยว  ความสําคัญของการจัดการ

ทางการส่ือสารเพื่อธุรกิจทองเที่ยว  กระบวนการ

ส่ือสารและรูปแบบของการจัดการการส่ือสารเพื่อ

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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ธุรกิจการทองเที่ยว  การบูรณาการทางการส่ือสารเพือ่

ธุรกิจการทองเที่ยว วิเคราะหกรณีศึกษาและฝกปฏิบัติ 

Concept and principle of tourism 

communication, tourism communication 

management, integrated communication in 

tourism communication, case study and 

practicing tourism communication 

   GE142 การออกแบบบริการ 

(Service Design) 

รายวิชาที่ออกแบบมาเพื่อการทําความเขาใจและการ

ปฏิบัติของการออกแบบบริการ โดยเร่ิมจากการเขา

ใจความทาทายในปจจุบันของผูใช ไปจนถึงการพัฒนา

ระบบการออกแบบบริการในอนาคต  

Understanding and practice of service design 

starting from understanding current challenge

s of the customers to the development of se

rvice design systems in the future  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ 

(Business Rhetoric) 

การถายทอดความคิด  องคประกอบการพูดและการ

เลือกเนื้อหาการพูดเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ และฝก

ปฏิบัติ   

Communicating thoughts, speech elements 

and speech content selection for business 

presentation, practice  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE144 การเขียนเพื่อการสรางภาพลักษณทางธรุกิจ 

(Writing for Creating Business Image) 

หลักและวิธีการใชภาษาเพื่อการสรางภาพลักษณทาง

ธุรกิจ  และฝกปฏิบัติการใชภาษาในลักษณะตาง ๆ 

เพื่อภาพลักษณที่ดีทางธุรกจิ   

Principles and techniques of language use for 

creating business image, practice different  

language styles usage to creative impressive  

business image  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE145 กฎหมายส่ิงแวดลอมเบือ้งตน 

(Introduction to Environment Law) 

วิกฤตการณของสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอโลก 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสภาวะแวดลอมในดาน

การควบคุมมลพิษ การอนุ รักษ ส่ิงแวดลอมและ

ธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิของ

ประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกรอง

คาเสียหายจากคดีสภาวะแวดลอม ศึกษากฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมการใชที่ดิน และกฎหมายผังเมือง 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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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 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ เบื้องตน 

(Introduction to Consumer Protection Law and 

Product Liability Law) 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองของผูบริโภค 

มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค

ในดานคุณภาพของสินคาและบริการ ราคา การปด

สลาก การบรรจุ หีบหอ การโฆษณา หนวยงานในการ

คุมครองผูบริโภคตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค และ

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนหลักกฎหมาย

ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE147 กฎหมายเกีย่วกับอาชญากรรมทางธุรกจิเบื้องตน 

(Introduction to Law of Business Crime) 

ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และ

แนวคิดเกี่ยวกับการกอตัวของอาชญากรรมทางธุรกิจ 

อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากหางหุนสวนบริษัท 

(Corporate Crime) มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐ

ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รป อ ง กั น  แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม

อาชญากรรมประเภทนี้รวมถึงการไดเปรียบในวิถีทาง

ธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ ไดแก 

ความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมขอมูล การดักฟงทาง

โทร ศัพท  (Wire Tapping) ตลอดจนกา ร ศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปองกันการฟอกเงิน 

Definition of business crime, theories and 

concept of business crime as well as corporate 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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crime, government measures to prevent and 

suppress business crime as well as case 

studies of business crime such as information 

cyberattack and wire tapping. The subject also 

covers money laundering law. 

   GE148 กฎหมายเกีย่วกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เบื้องตน 

(Introduction to Securities and Securities 

Exchange Law) 

แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกํากับดูแล

ธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย องคกรและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการเขาเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การระดมทุนดวยการ

ออกและเสนอขายหลักทรัพย  ความหมายและ

ประเภทของหลักทรัพย  การออกและเสนอขาย

หลักทรัพย ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย 

การกระทํ าที่ ไม เปนธรรมเกี่ ย วกับการ ซ้ือขาย

หลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ

และประเด็นที่น าสนใจเกี่ ยวกับกฎหมายธุรกิจ

หลักทรัพย 

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 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE149 กฎหมายเกีย่วกับการลงทุนระหวางประเทศเบื้องตน  

(Introduction to International investment 

Law) 

กฎ เกณฑ เกี่ ย วกับการลงทุนระหว า งประ เทศ 

ทั้ ง ก า ร ล ง ทุ น โ ด ย ต ร ง  ( Direct Investment)  

การลงทุนทางการออม  (Portfolio Investment)

อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ กฎหมายและ

นโยบายขององคกรการคาโลก (WTO) ที่มีผลกระทบ

กับการลงทุนระหวางประเทศ 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data Protection Law) 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 
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ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล กรอบความตกลงและความรวมมือระหวาง

ประเทศเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมาย

ยุโรปวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (GDPR) 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษาจากทั่วโลก

ในเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

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. 

(New 

Course) 

   GE151   การจัดการธุรกิจกีฬา 

(Sports Business Management) 

การพัฒนาความคิดของผูประกอบการและแนะนํา

แนวคิดของกีฬาเปนธุรกิจ การพัฒนาและบูรณาการ

ทฤษฎีความคิดทักษะความคิดและความสามารถของ

ผูประกอบการเพื่อสํารวจและสรางความคิดจัด

กิจกรรมแกปญหาและสรางมูลคาใหกับธุรกิจกีฬาเปน

หนึ่งใน ธุรกิจบันเทิงที่ เติบโตเร็วที่ สุดในโลกและ

โดยเฉพาะในเอเชีย 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE152 การจัดการธุกจิสูความยั่งยืน 

(Business Management for Sustainability) 

แนว คิด เกี่ ย วกับการพัฒนาอย า งยั่ ง ยืน  ความ

รับ ผิดชอบของธุ รกิ จตอ สังคมและ ส่ิงแวดลอม 

กระบวนการในการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่ งยืน 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม  

Concept of sustainable development, corpor

ate responsibility to society and the 

environment, business management 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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processes for sustainability, corporate social 

and environmental responsibility activities, 

application of the sufficiency economy 

philosophy for the sustainability of business 

and society.  

   GE153 การจัดเทศกาลและงานร่ืนเริง 

(Festival and Special Event Management) 

องคประกอบและรูปแบบของงานเทศกาลงานร่ืนเริง 

บทบาทหนาที่ของฝายตางๆ การจัดการดานการเงิน 

การจั ดสรรงบประมาณ การ โฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ  

Elements and types of festivals and events; 

roles and duties of each section; financial 

management; budget allocation; advertising 

and public relations 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

2.3  กลุมวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

      (Science and Technology) 

1.2  กลุมวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  

      (Science Technology and Environmental) 

-ปรับชื่อกลุม

วิชา 

(Revised 

Group 

Name) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 

คว า ม ก า วหน า ท า ง เ ท ค โน โ ล ยี ท่ี มี ผล ก ร ะทบต อ

สภาพแวดลอม ผลิตภัณฑการเกษตร การแพทย การ

ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณหรือระบบกักเก็บ

พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นใหมที่มีตอการเปล่ียนรูปแบบการดําเนินชีวิต การ

ประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

Impact of advance in modern technology on 

environment, farm production, medical, 

communication, biological technology, power 

storage equipment and systems, 3- D printing 

technology, smart materials, alternative energy 

technology, new technology affecting ways of life, 

business management, and world economy 

3(3-0-6) GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม ผลิตภัณฑการเกษตร การแพทย การ

ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณหรือระบบกักเก็บ

พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ เทคโนโลยีวัสดุ

ฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมที่มีตอการเปล่ียนรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

Impact of advance in modern technology on 

environment, farm production, medical, 

communication, biological technology, power 

storage equipment and systems, 3- D printing 

technology, smart materials, alternative 

energy technology, new technology affecting 

ways of life, business management, and world 

economy 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกจิ 

(Analytical Thinking for Business) 

พื้นฐานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีมีตอ

ธุรกิจ เทคนิคและเคร่ืองมือที่ชวยในการคิดวิเคราะหและ

สังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ 

3(3-0-6) GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกจิ 

(Analytical Thinking for Business) 

พื้นฐานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติที่มี

ตอธุรกิจ  เทคนิคและเค ร่ืองมือที่ชวยในการคิด

วิเคราะหและสังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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Introduction to mathematics and statistical 

analysis in business, techniques and tools assisting 

effective analytical and synthetic thinking 

Introduction to mathematics and statistical 

analysis in business, techniques and tools 

assisting effective analytical and synthetic 

thinking 

 

 

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 

เกษตรกับประเทศไทย 4.0  ภูมิปญญาทองถิ่นดาน

การเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  เทคโนโลยีการปลูกพชื

แบบไฮโดรโปนิกสและสวนแนวต้ัง  เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การใช

ประโยชนจากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร เกษตร

อินทรีย ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทํา

ธุรกิจเกษตร 

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. 

3(3-0-6) GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 

เกษตรกับประเทศไทย 4.0  ภูมิปญญาทองถิ่นดาน

การเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  เทคโนโลยีการปลูก

พื ช แ บ บ ไ ฮ โ ด ร โ ป นิ ก ส แ ล ะ ส ว น แ น ว ต้ั ง  

เทคโนโลยีชี วภาพทางการเกษตร เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการเกษตร การใชประโยชนจาก

ผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร เกษตรอินทรีย 

ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทําธุรกิจ

เกษตร 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE205 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

ความสําคัญของเคร่ืองสําอางสําหรับสุขภาพและความงาม  

ประเภทของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง   ผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนัง  ผลิตภัณฑดูแลและตกแตงเสนผม  ผลิตภัณฑ

ตกแตง สี สันบนใบหนา  ผลิตภัณฑ สําหรับชองปาก  

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและผูใหญ  ผลิตภัณฑแนวสปา  แนว

ทางเ ลือกการเ ลือก ซ้ือ เค ร่ือง สําอาง  ห ลักการใช

เค ร่ืองสําอางแตละประเภทในการเส ริมความงาม 

นวัตกรรมเคร่ืองสําอางท่ีเปนประโยชนในทางเทคโนโลยี

สุขภาพและความงาม 

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 

3(3-0-6) GE205 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

ความสําคัญของเคร่ืองสําอางสําหรับสุขภาพและความ

งาม  ประเภทของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง   ผลิตภัณฑ

ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑดูแลและตกแตงเสนผม  

ผลิตภัณฑตกแตงสีสันบนใบหนา  ผลิตภัณฑสําหรับ

ชองปาก  ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและผูใหญ  ผลิตภัณฑ

แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง  

หลักการใชเคร่ืองสําอางแตละประเภทในการเสริม

ความงาม นวัตกรรมเคร่ืองสําอางที่เปนประโยชน

ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคนไทยใน

อดีตและปจจุบันในการใชสมุนไพรไทย  สรรพคุณของ

สมุนไพรไทยดานการเกษตร  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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Health Literacy)  

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

ความก าวหน าของเทคโนโลยี ในยุค ดิจิ ทัล   ความ

หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีตอรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สภาพแวดลอม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ

มนุษยชน ตลอดจนการป รับ ตัว เพื่ อ รับ มือกับการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 

Advances in technology in the digital era, diverse 

forms of technology, impact of technology on 

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

management, economy, and environment 

including morals, ethics, and human rights, as well 

as personal adjustment for changes in the digital 

era 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Game) 

เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแขงขัน ความรูท่ีจําเปน

ในการเลนเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 

Decision-making techniques, competition 

techniques, knowledge required in playing digital 

games, case studies related to digital games 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 

เปนวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและการใชประโยชนจากขยะ

รีไซเคิล ประเภทและสัญลักษณขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก

เบื้องตน การคัดแยกและเปล่ียนขยะเปนเงิน มุงเนนในเชิง

ปฏิบั ติและความรู ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการ

การตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาส่ิงแวดลอมในสังคมแบบ

ยั่งยืน 

This course will study about recycling 

management and waste utilization, types and 

3(3-0-6) GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 

เปนวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและการใชประโยชนจาก

ขยะรีไซเคิล ประเภทและสัญลักษณขยะรีไซเคิล ขยะ

พลาสติกเบื้องตน การคัดแยกและเปล่ียนขยะเปนเงิน 

มุงเนนในเชิงปฏิบัติและความรูในเชิงธุรกิจ ตลอดจน

การจัดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรี

ไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการรักษา

ส่ิงแวดลอมในสังคมแบบยั่งยืน 

This course will study about recycling 

management and waste utilization, types and 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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. 

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 การนับจํานวนและความนาจะเปนเบื้องตน            

(Counting and Elementary Probability) 

ทฤษฎีความนาจะเปนเคร่ืองมือและกลยุทธการนับจํานวน

วิธีการแจกแจง 

Probability theory, counting tools and strategies, 

and distribution functions. 

3(3-0-6) GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปนเบื้องตน            

(Counting and Elementary Probability) 

ทฤษฎีความนาจะเปนเคร่ืองมือและกลยุทธการนับ

จํานวนวิธีการแจกแจง 

Probability theory, counting tools and 

strategies, and distribution functions. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE212 พื้นฐานสถิติ                                                

(Basics of Statistics) 

ห ลักก า รแนว คิดและวิ ธี ก า รทา งสถิ ติ ขั้ นพื้ น ฐาน

ประกอบดวยการสุมตัวอยางลําดับการแปรผันปจจัย

กําหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย 

Basic statistical principles, concepts, and 

methods, including sampling, variation series, 

point and interval estimation of distribution 

parameters, hypothesis testing and regression. 

3(3-0-6) GE212 พื้นฐานสถิติ                                                

(Basics of Statistics) 

หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิ ติขั้นพื้นฐาน

ประกอบดวยการสุมตัวอยางลําดับการแปรผันปจจัย

กําหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการ

ถดถอย 

Basic statistical principles, concepts, and 

methods, including sampling, variation series, 

point and interval estimation of distribution 

parameters, hypothesis testing and regression. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร                                      

(Basic of Computers) 

แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรมภาษาซี  

การแทนรหัสขอมูล  การโคด  หนวยคํานวณคอมพิวเตอร  

การจัดการและองคประกอบหนวยความทรงจําและการ

ประเมินผลการทํางาน 

Fundamental concepts of computer systems. The 

C programming language, data representation, 

machine-level code, computer arithmetic, code, 

memory organization and management, and 

performance evaluation. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร                                  

(Foundations of Mathematical Logic) 

หลักการเบื้องตนของทางตรรกศาสตร คาความจริงทาง

ตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณ แนวคิดของการมีเหตุผล

และความจริงและความสัมพันธของการนิรนัย 

Introduction to formal logic, logic of truth, 

functions and quantifiers, concepts of validity and 

truth and their relation to formal deduction. 

3(3-0-6) GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร                                  

(Foundations of Mathematical Logic) 

หลักการเบื้องตนของทางตรรกศาสตร คาความจริง

ทางตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณ แนวคิดของการมี

เหตุผลและความจริงและความสัมพันธของการนิรนัย 

Introduction to formal logic, logic of truth, 

functions and quantifiers, concepts of validity 

and truth and their relation to formal 

deduction. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE215 พื้นฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร                        

(Mathematical Foundations of Computing) 

คณิตศาสตรพื้นฐานทางสําหรับคอมพิวเตอร  ความรู

พื้นฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธทวิภาคและอันดับ 

ประพจนในเชิงตรรกศาสตร เคร่ืองทัวริง และพื้นฐานการ

คํานวณ  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  การพิสูจนอยาง

เครงครัด 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE216 พีชคณิตเชิงเสน                                                

(Linear Algebra) 

มโนทัศนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเสนซ่ึงประกอบไปดวย

ระนาบและปริภูมิ โครงสรางของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเสน เมท

ริกซ  กฏของการดํา เนินการทางเมทริกซ  และการ

ประยุกตใชงาน 

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. 

3(3-0-6) GE216 พีชคณิตเชิงเสน                                                

(Linear Algebra) 

มโนทัศนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเสนซ่ึงประกอบไป

ดวยระนาบและปริภูมิ โครงสรางของปริภูมิ ปริภูมิเชิง

เสน เมทริกซ กฏของการดําเนินการทางเมทริกซ และ

การประยุกตใชงาน 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE217 การฟนฟูสุขภาพเบือ้งตน 

(Basic of Health Rehabilitation) 

ความรูพื้นฐานในการฟนฟูสุขภาพเบื้องตน กายภาพบําบัด 

กิจกรรมบําบัด จิตบําบัดในงานฟนฟูสุขภาพ การฟนฟู

สภาพดานจิตสังคม ฟนฟูสภาพแบบองครวมระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน  

Basic knowledge of health rehabilitation in 

physical therapy, occupational therapy and 

psycho therapy. Practice in social psychology 

rehabilitation, holistic rehabilitation for individual, 

family and community. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE218 การส่ือสารเชิงสุขภาพ 

(Health Communication) 

แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ส่ื อ ส า ร ด า น สุ ข ภ า พ  ก า ร

ประชาสัมพันธ เพื่ อการสรางเสริมสุขภาพและการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการเลือกใช

ส่ือเพื่อการจัดการเชิงประชาสัมพันธ และการใชเทคโนโลยี

เพื่อการส่ือสารดานสุขภาพ 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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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) 

โครงสรางประชากรผู สูงอายุและผลกระทบตอสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบสุขภาพ ความ

ตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีและที่มี

ขอจํากัดเล็กนอยในการทําหนาที่  แนวคิดการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การจัดการระบบและ

รูปแบบในการดูแลผูสูงอายุ ประเด็นสังคม วัฒนธรรม 

กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูสูงอาย ุ

Demographic data of the aging population and its 

impact on social, cultural, economical, 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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE220 สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบื้องตน 

(Basic of Physiology for Exercises) 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ในรางกาย

มนุษยที่ตอบสนองตอการออกกําลังกายทั้งในขณะออก

กําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การเปล่ียนแปลง

ของรางกายในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเพื่อการ

แขงขัน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกกําลังกาย การ

เปล่ียนแปลงของรางกายเมื่อมีกิจกรรมลดลง รวมถึง

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท้ังในคนปกติและ

นักกีฬา 

Physiological adaptations of various human body 

systems to acute and chronic exercises. 

Physiological adaptations of the human body 

systems to exercise for health and for 

competition, factors affecting exercises, effects of 

physical inactivity on human body and physical 

fitness test in healthy people and athletes. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพื้นฐาน 

(Basic of First Aid and caring) 

ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล และ

การดูแลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการปฐมพยาบาลและการ

พยาบาลพื้นฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การ

คัดกรองผูปวย และการเคล่ือนยายผูปวย Definition and 

significance of basic first aid and caring. Technique 

first aid and basic nursing, emergency care, triage 

system and transporting of patients. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Healthy Literacy) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health Science Promotion) 

ความหมาย และความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แนวคิดสุขภาพแนวใหม ความสัมพันธระหวางกระบวน

ทัศนสุขภาพแนวใหม กับกระบวนการสงเสริมสุขภาพ 

แนว คิดและทฤษฎี ก า รส ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพ เพื่ อ ก า ร

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล และชุมชนบน

พื้นฐานของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  

Definition and importance of health science.  

Concepts of new perspective on health. 

Relationship between the 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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามยั (Healthy Literacy) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

ป ร า ก ฏ ก า ร ณ   ป ร ะ เ ด็ น ป ญ ห า ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม   

อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสรางทางภูมิศาสตร

และการเคล่ือนยายของกลุมชาติพันธุ  นโยบายและ

ขอตกลงความรวมมือที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมของ

ประชาคมอาเซียน  โครงสรางองคกรและกลไกความ

รวมมือดานส่ิงแวดลอมของอาเซียน และแนวทางการ

จัดการส่ิงแวดลอมในอาเซียนอยางยั่งยืน 

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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   GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

นิยาม และขอบเขตของ ตัวแบบ BCG และ เศรษฐกิจ

หมุน เวี ยน ประ เทศไทยกับ  Circular economy 

เศรษฐกิจ หมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน โมเดลทางธุรกิจ

จากเศรษฐกิจหมุน เวียน กรณีศึกษาทางธุ รกิ จ 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE224 การดํารงชีวิตทามกลางภัยพิบัติและวิกฤตการณใน

อนาคต 

(Living in Disaster and Future Crisis) 

ประเภทและรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอม สาเหตุของการเกิดขึ้น หลักการเพื่อการ

อยูรอด ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบเพื่อการอยู

รอดทั้งในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤติ การ

วางแผนจัดการภัยพิบั ติและวิกฤติทางสังคมตอ

ส่ิงแวดลอมในอนาคต วิเคราะหกรณีศึกษาตาง ๆ ที่

เกิดขึ้น ฝกทักษะการคิดและนําเสนอผลงานที่สามารถ

ใชเพื่อดํารงชีพทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE225 จิตวิทยาส่ิงแวดลอมกบัสุขภาวะ 

(Environmental Psychology and Well-being) 

ศึกษาปฏิ สัมพันธของมนุษยกับ ส่ิงแวดลอม ทั้ ง

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 

นําหลักจิตวิทยาการรับรู การรูคิด การตอบสนองของ

มนุษยตอส่ิงแวดลอม การปรับพฤติกรรมและหลักการ

ออกแบบมาใช รวมทั้งศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาเปน

แนวทางในการศึกษาเชิงสหวิทยาการเพื่อประโยชน

ในทางทฤษฎีและการประยุกตใช  

Environmental psychology studies interactions 

between human and the environments; 

natural environment and built environment; 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 



180 
 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

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 ชีวิตมนุษยกบัการตระหนักรูทางเทคโนโลยี 

(Human Life and Technology Awareness) 

ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี กั บ

ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ข อ ง ชี วิ ต ม นุ ษ ย ผ า น มุ ม ม อ ง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิเคราะหการตระหนัก

รู ขอ ง ผู คน ใน สั งคมที่ ต อ ง ใช ชี วิ ตอยู ท า มกลาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในดานตาง ๆอาทิ 

เทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล มัลติมิเดีย สุขภาพ 

การแพทย พลังงานทดแทน การคาดการณและการ

ควบคุมธรรมชาติ รวมถึงแนวโนมของเทคโนโลย ี

ใหม ๆ ในอนาคต อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีที่

มีผลตอประชากรและความเปล่ียนแปลงภาพรวมของ

ชีวิตผูคน สังคม ระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอม  

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

    1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy)   

   GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคน

ไทยในอดีตและปจจุบันในการใชสมุนไพร ไทย  

สรรพคุณของสมุนไพรไทยดานการเกษตร  การแพทย

และอุตสาหกรรม   

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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   GE217 การฟนฟูสุขภาพเบือ้งตน 

(Basic of Health Rehabilitation) 

คว า ม รู พื้ น ฐ า น ใ น ก า รฟ น ฟู สุ ข ภ า พ เบื้ อ งต น 

กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด จิตบําบัดในงานฟนฟู

สุขภาพ การฟนฟูสภาพดานจิตสังคม ฟนฟูสภาพแบบ

องครวมระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

Basic knowledge of health rehabilitation in 

physical therapy, occupational therapy and 

psycho therapy. Practice in social psychology 

rehabilitation, holistic rehabilitation for 

individual, family and community. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE218 การส่ือสารเชิงสุขภาพ 

(Health Communication) 

แนว คิดและหลักการ ส่ือสารด าน สุขภาพ การ

ประชาสัมพันธเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการ

เลือกใชส่ือเพื่อการจัดการเชิงประชาสัมพันธ และการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารดานสุขภาพ 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

(Health Promotion in Older Persons) 

โครงสรางประชากรผูสูงอายุและผลกระทบตอสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบสุขภาพ 

ความตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่มีสุขภาพ

ดีและที่มีขอจํากัดเล็กนอยในการทําหนาที่  แนวคิด

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การ

จัดการระบบและรูปแบบในการดูแลผูสูงอายุ ประเด็น

สังคม วัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมในการดูแล

ผูสูงอายุ 

Demographic data of the aging population and 

its impact on social, cultural, economical, 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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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   GE220 สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบื้องตน 

(Basic of Physiology for Exercises) 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ใน

รางกายมนุษยที่ตอบสนองตอการออกกําลังกายทั้ง

ในขณะออกกําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การ

เปล่ียนแปลงของรางกายในการออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพและเพื่อการแขงขัน ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

การออกกําลังกาย การเปล่ียนแปลงของรางกายเมื่อมี

กิจกรรมลดลง รวมถึงวิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายทั้งในคนปกติและนักกีฬา 

Physiological adaptations of various human 

body systems to acute and chronic exercises. 

Physiological adaptations of the human body 

systems to exercise for health and for 

competition, factors affecting exercises, 

effects of physical inactivity on human body 

and physical fitness test in healthy people and 

athletes. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขัน้พื้นฐาน 

(Basic of First Aid and caring) 

ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล 

และการดูแลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการปฐมพยาบาลและ

การพยาบาลพื้นฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะ

ฉุกเฉิน การคัดกรองผูปวย และการเคล่ือนยายผูปวย 

Definition and significance of basic first aid and 

caring. Technique first aid and basic nursing, 

emergency care, triage system and 

transporting of patients. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health Science Promotion) 

ความหมาย และความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แนวคิดสุขภาพแนวใหม  ความสัมพันธระหวาง

กระบวนทัศน สุขภาพแนวใหม กับกระบวนการ

สงเสริมสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ

เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล 

และชุมชนบนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอม  

Definition and importance of health science.  

Concepts of new perspective on health. 

Relationship between the paradigm and 

health promotion process. Concept and 

theories of health promotion for health 

behavior change at the individual and 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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community levels under the basis of socio-

economic, culture as well as environment 

   GE404 จิตวิทยาวยัรุน 

(Adolescent Psychology) 

แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของ

วัยรุนในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ปจจัย

แวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ

วัยรุน ปญหาและการปรับตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Development Psychology) 

ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ  ปจจัย

ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกาย  

อารมณ สังคมและสติปญญาในแตละชวงวัย 

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 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

หลักการดูแลรางกาย การนวด โภชนาการ และการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิ

และจิตแจมใส ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมความงาม 

Principles of body care, massage, nutrition and 

exercise for health, beauty, as well as 

concentration and clear mind, beauty 

products 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE227 สุขภาพจิตวัยรุน 

(Adolescence’s Mental Health) 

การดูแลสุขภาพจิตในวัย รุน การปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงของวัยรุนและการปรับตัวในครอบครัว 

กลุมเพื่อนและการเขาสังคม การมีความรัก แนว

ทางการปองกันและแกไขความเครียดดวยเทคนิค 

ตาง ๆ เพื่อใหมีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 



184 
 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

Mental health care in adolescence; adolesce

nce’s adjustment to transition and family, frie

nd, 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)   

ศึกษาแนว คิดทางจิตวิทยาครอบครัวและชีวิต

ครอบครัวศึกษา หนาที่ของครอบครัว วงจรชีวิต

ครอบค รัว  การ เ ลือก คู ครอง  การ ส่ือสารและ

สัมพันธภาพในครอบครัว การบริหารทรัพยากรใน

ครอบครัว การอบรมเล้ียงดู เพศสัมพันธและเพศศึกษา

ปญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการแกไข รวมทั้ง

ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในครอบครัว   

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

   GE229 พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอาย ุ

(Gerontology and Elderly Care) 

ศึกษาแงมุมของชีวิตชราภาพ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ 

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อชวยใหผูสูงอายุปรับตัวตอ

การเปล่ียนแปลงและใชชีวิตผูสูงวัยอยางมีความหมาย

และมีคุณภาพ รวมถึงการใหการดูแลผูสูงวัยทั้งในดาน

กายภาพและจิตใจ 

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 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

2.4  กลุมวชิาสุนทรยีศาสตรและวัฒนธรรม         

      (Aesthetics and Culture) 

ปรับไปอยูภายใตกลุมที่ 1 กลุมความรู (Moved to Part 1 Knowledge) 

กลุม 1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม         

      (Aesthetics and Culture) และปรับชื่อกลุมยอยวิชาใหม (Revised 

sub-group name) 

 

กลุมสุนทรียศาสตร (Aesthetics)    ปรับชื่อกลุม   
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(Revised 

Group 

Name) 

GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 

แนววิธีศึกษาปรากฏการณของความรักอันเปนอารมณ

พื้นฐานของมนุษย  โดยพินิจพิเคราะหและอภิปราย

ประเด็นปญหาของความรักผานมุมมองทางปรัชญา ทั้งใน

ดานที่ เปนปจเจก และในดานท่ีมีมิติสัมพันธกับสังคม

รอบตัว 

Study of the phenomenon of love as humans’ 

basic emotion by analyzing and discussing love 

issues through philosophical aspects as an 

individual and social dimension 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 

(Philosophy of Art) 

แนววิธีศึกษากระบวนทัศนและการกอขึ้นของความหมาย

ในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธของความจริง ความรู 

และคุณคาในงานศิลปะ 

Study of paradigms and meanings of art and its 

relationship to reality, knowledge, and values of 

art works 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

คําบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกล่ินสี

เสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  

อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงตอความรูสึกของมนุษยและ

การสร า งสรรค ศิลปะของทุกด านของมนุษย  เชน 

สถาปตยกรรม วรรณศิลป จิตรกรรม มัณฑนศิลป การนํา

ความรูเร่ืองรูปรสกล่ินสีเสียงไปใชประโยชนทางธุรกิจ ทั้ง

แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ การโฆษณา การปรุงและ

ออกแบบอาหาร 

Words signifying shape, taste, smell, color, and 

sound in language, perception of shape, taste, 

smell, color, and sound in various dimensions: 

nature, religion, society, and culture, influence of 

shape, taste, smell, color, and sound on human 

feelings and creation of art works in every form, 

such as architecture, literature, painting, and 

decorative arts, applying the knowledge of shape, 

taste, smell, color, and sound to product design, 

advertising, cooking, and food design 

  ปรับยายไปกลุม (Revised course group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance)  

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

 

GE304 เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม 3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group)  -ปรับยายกลุม 
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(Narratives in the Modern World) 

ความหมายและบทบาทหนาที่ของเร่ืองเลา ความสัมพันธ

ระหวางเร่ืองเลากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบและ

วิธีการเลาเร่ืองในส่ือตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเลาเร่ืองเพื่อ

จุดประสงคตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Meanings and functions of narratives, relationship 

between narratives and life, society, economy, 

politics, culture, and psychology; analysis of 

contents, forms, and techniques used in various 

forms of media; practices in effective and 

purposeful storytelling 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance)  -ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 

(Interpretation of Drama and Film) 

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการตีความละครและ

ภาพยนตร  วัฒนธรรมการสรางและเสพละครและ

ภาพยนตรในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะหและตีความ

ละครและภาพยนตร กรณีศึกษาการวิเคราะหละครและ

ภาพยนตรและฝกปฏิบัติ 

Theories and concepts relating to interpretation 

of drama and film, drama and film production and 

perceiving cultures in Thai society; guidelines to 

analyzing and interpreting drama and film, case 

studies on drama and film analysis and practice 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE306 นิทานของโลก 

(Tales of the World) 

ความหมายของนิทาน  ความสําคัญและบทบาทของนิทาน

ที่มีตอมนุษยชาติ  ลักษณะเดนของนิทานทั้งของตะวันออก

และตะวันตก  อานตีความนิทานสําคัญบางเร่ืองทั้งของ

ตะวันออกและตะวันตก 

Meaning, importance, and roles of tales in human 

beings’ lives, characteristics of eastern and 

western tales, interpretative reading of selected 

significant pieces of Eastern and Western tales 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE307 พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

(HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing) 

พระราชประวัติและพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความสําคัญ ลักษณะ

เดน คุณคา และความงามของพระราชนิพนธ ตลอดจน

บทบาทของพระราชนิพนธ ท่ีมีตอวงการหนังสือและ

สังคมไทย 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and 

writing, importance, outstanding characteristics, 

values, and beauty of her writing, as well as the 

roles of her writing on Thai society and publishing 

circles 

 

 

GE308 วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 

(Southeast Asian Writers Award) 

ประวัติความเปนมาของวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม

แหงอาเซียน (ซีไรต) ความสําคัญ คุณคาของวรรณกรรม

สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียนของไทย ตลอดจน

บทบาทของรางวัลซีไรตที่มีตอวงวรรณกรรมไทย 

History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. 

Write), importance, values, and roles of Southeast 

Asian Writers Award on Thai literary circle 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE309 การอานรอยกรองไทย 

(Thai Poetry Recitation) 

หลักการและการฝกทักษะการอานรอยกรองไทยประเภท 

โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย และทํานองการอานแบบ

ตาง ๆ ไดแก ทํานองเสนาะ ขับ สวด เห พากย รวมทั้งกล

วิธีการใชเสียงใหเหมาะกับบทอาน 

Principles and practice of tonal recitation of Thai 

poetry in various forms and rhythms as well as 

voice projecting techniques appropriate for each 

type of tonal recitation 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE310 นาฎศิลปไทย 

(Thai Classical Dance) 

หลักเบื้องตนและแบบแผนของนาฏศิลปไทย  การฝก

ป ฏิ บั ติ ก า ร รํ า พื้ น ฐ า น  เ พ ล ง ช า   เ พ ล ง เ ร็ ว   

รําแมบท 

Introduction to Thai classical dance and basic 

movements, practice of Thai classical dance 

movements including slow movements (plheng 

cha), fast movements (phleng reo), and major 

movement series (ram mae bot) 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE311 แดนซ 

(Dance) 

รูปแบบและประเภทของการเตน เชน Junior Dance, 

Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, 

Junior Ballet, ฝกการเตนประเภทตาง ๆ  

Dance genres and movements such as Junior 

Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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Move, Junior Ballet, practice of various dance 

movements 

 

GE312 การขับรอง 

(Singing) 

วิธีการใชเสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเสียง 

การฟงและการจับจังหวะ ดนตรี ฝกปฏิบัติการขับรองใน

งานสังคมและการแสดงโอกาสตาง ๆ ตลอดจนฝกทาทาง

การแสดงออกใหเหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

Voice projection, music genres, voice control, 

listening for beats and rhythms, singing practice 

for social events and stage performance on 

various occasions, practice of movements 

appropriate for each type of events 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

การฟงดนตรีเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซ้ึงใน

คุณคาของการฟงดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟง

ดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 

Music listening for understanding and appreciation 

of its values, development of music and its 

genres, as well as characteristics of songs and 

musical instruments 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE314 การจัดดอกไม 

(Flower Decoration) 

ศาสตรและศิลปแหงการจัดแตง และถายทอดความหมาย

ของดอกไม  เพื่อขัดเกลาจิตใจใหเขาถึงประสบการณ

สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขาใจถึงการใชดอกไมเปนภาพ

ตัวแทนแห งการ ส่ือสารอารมณความ รู สึกไดอยาง

ละเอียดลออ 

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 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE315 พัสตราภรณ 

(Costume and Garment) 

ประวัติของเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและ

วัฒนธรรมการตกแตงรางกายใหเหมาะแกระดับบุคคล ยุค

สมัยและจุดประสงค ท้ังในบริบทวัฒนธรรมของราชสํานัก

และชาวบาน  วิเคราะหกรณีศึกษาการออกแบบพัสตรา

ภรณ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณไทย 

History of costumes and accessories, fashion 

styling appropriate for social status, times, and 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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purposes in the contexts of royal court and 

commoner cultures, analysis of case studies 

relating to costume and garment design, 

revitalization of Thai costumes and garments 

 

 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแตงกายและการแตงหนา 

(Costume and Make-Up Design) 

ความหมาย และความสําคัญของเคร่ืองแตงกายและ

เคร่ืองประดับ  การฝกออกแบบเคร่ืองแตงกายและ

เ ค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ ใ ห เ ข า กั บ ก า ร แ ส ด ง ป ร ะ เ ภ ท 

ตาง ๆ   เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับยุค

สมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ

เกี่ยวกับการแตงหนาเบื้องตน และเทคนิคการแตงหนา

สําหรับการแสดง 

Meaning and importance of costumes and 

accessories, practice of costume and accessory 

design for various types of performance, basic 

make-up theories and practice, make-up 

techniques for stage performance 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 -ปรับยายกลุม 

-ปรับชื่อวิชา 

และคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group, 

Revised 

course name 

and 

description) 

 

GE317 ศิลปะวิจักษณ 

(Arts Appreciation) 

ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของศิลปกรรม หลักการ

วิจักษณศิลปกรรมประเภทตาง ๆ  ไดแก จิตรกรรม 

วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบันเทิงรวมสมัย

ตาง ๆ ทั้งในดาน รูปแบบ เนื้อหา 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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE318 การละเลนและเพลงพื้นบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 

ประวัติความเปนมา  ลักษณะ ประเภท และคุณคาของ

การละเลนพื้นบานในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  และ

เพลงพื้นบานไทยแตละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม 

ภูมิประเทศ คานิยมและคติชีวิตท่ีตอการการละเลน 

ตาง ๆ และการประยุกตใชเพลงพื้นบานในโอกาสตาง ๆ 

อยางเหมาะสม 

History, characteristics, genres, and values of Thai 

folk games in different regions of the country, Thai 

folk song genres, influence of social environment, 

geography, values, and principles of life on Thai 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 -ปรับยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา  

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 
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folk games, application of traditional Thai folk 

songs appropriately used on different occasions 

 

 

 

 2) กลุมวฒันธรรม (Culture)   ปรับยกเลิกกลุมยอยวชิาน้ี  แลวยายรายวิชาไปอยู

กลุมใหม (Cancelled and Moved new group) 

  

GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 

(Popular Culture) 

ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ ช า

นิยม  ความสัมพันธ ระหวางประชานิยมกับระบบ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและส่ือมวลชนกับทุนนิยม  บริบท

ทางสังคม   การบริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห

วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของคน

ในสังคมไทย  

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE352 ส่ือบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 

ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของส่ือบันเทิงประเทศตาง 

ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธระหวางส่ือบันเทิงกบั

สังคมในประเทศตาง ๆ   วัฒนธรรมการสรางและเสพส่ือ

บันเทิงในประเทศตาง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอกันใน

ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะหประเด็นนาสนใจที่ปรากฏในส่ือ

บันเทิงอาเซียน 

Distinctive and shared characteristics of 

entertainment media in ASEAN countries, 

relationship between entertainment media and 

society in different countries, creation and 

consumption of entertainment media in different 

countries, influence of entertainment media from 

ASEAN countries on each other, analysis of 

interesting issues existing in ASEAN entertainment 

media 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 

แนวคิดเร่ืองอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศตาง 

ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางสรรค

แ ล ะ สื บ ท อ ด ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 
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ตาง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมรวมสมัยของประเทศใน

กลุมประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและการดัดแปลง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการทองเท่ียว  แนวคิด

ชาตินิยม  และการแกไขวิกฤตของชาติ 

Concepts of art and cultural identity in ASEAN 

community, factors affecting the creation and 

conservation of art and culture in different 

countries, critical situation of contemporary 

cultures in ASEAN community, cultural 

adjustment and adaptation for tourism economy, 

nationalism, and solutions to countries’ crises 

but changed 

group) 

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 

(Foreign Culture Influence on Thai Arts) 

การรับและบูรณาการวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย  

อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม 

และโลกตะวันตก การสรางสรรคศิลปะไทย 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลัง การเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

(History of Thailand’s Society after Revolution) 

ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

วาดวยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และ

ผลกระทบที่มีตอสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 

ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเปน

ไทย ทองถิ่น ตลอดจนอุดมการณชาติ  วิเคราะหการ

เปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการดํารงอยูของสังคมไทย

จากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 

พัฒนาการดานประวัติศาสตร ปรัชญา ภูมิปญญา การเมือง

การปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะทอนมุมมอง

อุดมการณสรางชาติของจีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 
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Aspects of China’s development in history, 

philosophy, wisdom, politics, administration, and 

economy, which reflect China’s national 

ideology from past to present 

course 

group) 

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 

(Current World Events) 

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลก ท้ังมิติทางดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความรวมมือและความขัดแยง

ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน รวมท้ังเหตุการณสําคัญใน

ประเทศไทยที่สัมพันธกับเหตุการณในโลก  เพื่อใหสามารถ

คิด วิเคราะห วิจารณ และเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญ

ของโลกที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงได 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย

วัฒนธรรม  เกณฑการจําแนกภาษาตาง ๆ ในสังคม การ

แทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะ

หลายภาษาที่มีตอพลเมืองในสังคม  

Characteristics of multilingualism and 

multiculturalism, criteria for language 

classifications in society, linguistic interference 

and integration, and the influence of 

multilingualism on people in society 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE359 การจัดการพพิิธภัณฑ 

(Museum Management) 

ความหมาย หนาที่ ความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑที่

มีตอสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ  การจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ  การบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ  การตลาดของพิพิธภัณฑ การอนุรักษ

และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑ

พื้นบาน  ตัวแบบพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวม

ของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ

เสมือนจริง 

Meaning, function, importance, and values of 

museums on society, classifications and types of 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and 

Entrepreneurship) 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 
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museums, museum displays, concepts relating to 

museums, museum management, museum 

marketing, conservation and exhibition of local 

museums, models of Thai local wisdom 

museum, community participation and ideal 

museum society, virtual museum 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 

แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดย

มุงศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในสมัยตาง ๆ ไดแก สมัย

โบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และหลังสมัยใหม  เพื่อเรียนรู

พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่ เกิดขึ้นในโลก

ตะวันตก 

Concepts and study of the thinking process in the 

Western World, focusing on critical issues existing 

in different periods: ancient, medieval, modern, 

and post-modern, with the aim to learn the 

foundation and development of the thinking 

process in the Western World 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 

แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดย

มุงศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ไดแก อินเดีย จีน และ

ญี่ปุน เพื่อพิจารณาประเด็นปญหาสําคัญดานการแสวงหา

ความหมายของชีวิต ตามวิถีแหงตะวันออก 

Concepts and study of the thinking process in the 

Eastern World, focusing on the mainstream 

concepts from India, China, and Japan, with the 

aim to consider critical issues relating to searching 

for the meaning of life in the Eastern Way 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 

กําเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร

ของสังคมที่เกี่ยวของกับชาในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ

ของจีน ญี่ปุน และภู มิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษา

วัฒนธรรมชาในสังคมไทย เชน ความเชื่อและคติตาง ๆ  

เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  การสรางสรรคธุรกิจชา  

วัฒนธรรมรานน้ําชาในภาคใต  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะ

วัฒนธรรมรวมสมัยยุคโลกาภิวัตน 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 
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and principles of tea leaves, tea consumption, 

creation of tea business, tea house culture in the 

South, tea and rituals, tea as a contemporary 

culture in the globalization era 

GE363 วัฒนธรรมขาว 

(Rice Culture) 

ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมขาว ความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมขาวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวง

และวัฒนธรรมชาวบาน  วัฒนธรรมขาวในกระแสการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมขาวใน

สถานท่ีจริง  วิเคราะหและสรางสรรควัฒนธรรมขาวใน

บริบทสังคมรวมสมัย 

Meaning and scope of rice culture, relationship 

between rice culture and Thai people in both the 

royal court and commoner cultures, rice culture 

in the stream of change in the world society, case 

studies relating to rice culture as existing in real 

locations, analysis and creation of rice culture in 

the context of contemporary society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE364 วัฒนธรรมน้ํา 

(Water Culture) 

วัฒนธรรมน้ําในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ตํานาน เร่ือง

เลา ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน้ําในพระราช

พิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ําในภูมิภาคตาง ๆ   ภูมิ

ปญญาของการจัดการนํ้าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน

เร่ืองวัฒนธรรมน้ําในยุคชลประทาน  การจัดการน้ํากับ

ปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน 

Water culture in Thai literature, legends, tales, and 

works of art, role and meaning of water in royal 

ceremony, tradition and folklore relating to water 

in different regions, Thai local wisdom of the past 

regarding water management, concept of water 

culture in the era of irrigation, water management 

and problems in modern Thai society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวจีนในประเทศไทย 

(Chinese Shrine and Oblation in Thailand) 

คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจาและการไหวเจาของชาวจีนใน

ประเทศไทย  การไหวเจากับการสรางสรรควัฒนธรรมของ

ชาวจีน  ศาลเจากับการต้ังชุมชนชาวจีนและการขยายตัว

ของชุมชน  บทบาทของศาลเจาและการไหวเจาในบริบท

รวมสมัย  อาทิในดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจสรางสรรค 

คติชนสรางสรรค และพัฒนาการของการสรางสังคมจีนาภิ

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 
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วัตน กรณีศึกษาศาลเจาและพิธีกรรมไหวเทพเจาจีนที่เดน 

ๆ ในสังคมไทย  

Shrine and oblation belief of the Chinese in 

Thailand, oblation and the creation of Chinese 

culture, shrine and the establishment of Chinese 

community and its expansion, role of shrine and 

oblation in contemporary context, such as 

tourism, creative economy, creative folklore, and 

development of Sinicization, case studies relating 

to shrine and oblation in Thai society 

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 

(Ethnic Diversity in Thai Society) 

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่สําคัญในสังคมไทย  การธํารง

ไวซ่ึงชาติพันธุ ความแตกตางหลากหลายของกลุมชาติพันธุ

ตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุมชาติพันธุในสังคม  สังคม

พหุลักษณกับความทาทายในประชาคมอาเซียน สํารวจ

พื้นที่ยานท่ีอยูอาศัยของกลุมชาติพันธุในกรุงเทพมหานคร

ที่สําคัญ 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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทาง

เพศ   แนวคิดและกระบวนทัศนในการศึกษาความ

หลากหลายทางเพศและเอกลักษณทางเพศในมิติตางๆ ทั้ง

ทางวิทยาศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื่นๆ ใน

บริบทสังคมไทย และการทําความเขาใจความหลากหลาย

ทางเพศในสังคมไทย 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE368 คติชนสรางสรรค 

(Creative Folklore) 

ประวัติความเปนมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชน

แนวใหม  และคติชนแนวใหมเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม

ทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหมท่ีมีตอ

สังคมไทยปจจุบัน 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 
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Origin and development of folklore, modern 

folklore concepts, and modern folklore for the 

creation of social activities, as well as the 

influence of modern folklore on current Thai 

society 

course 

description) 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 

(Archaeology in Thailand and Neighboring 

Countries) 

ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหวาง

โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะ

ของประเทศใกลเคียง และการศึกษานอกสถานที่ 

Meaning of archaeology, relationship between 

archaeology and works of art, art history in 

Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE370 ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

กระแสทองถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธระหวาง

ทองถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  แนวคิดเร่ืองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม

ของชุมชนที่ นํ า ไป สูการสร าง สินค าทางวัฒนธรรม  

กระบวนการสร า งและผ ลิต สินค าทา งวัฒนธรรม  

กรณีศึกษาโดยเก็บขอมูลในทองถิ่นบานเกิดเพื่อแสวงหา

สินคาจากส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรมา    ตอยอดสรางสรรคให

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1 กลุมความรู (Knowledge) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and 

Entrepreneurship) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 

(Royal Tradition and Ceremony in Thailand) 

ความหมายและหนาที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีใน

ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธี

ในประวัติศาสตรไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีสําคัญ

ในราชสํานักไทย 

Meaning and function of royal tradition and 

ceremony in Thailand, development of royal 

tradition and ceremony in Thai history, significant 

royal traditions and ceremonies in Thai royal court 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE372 ประเพณีประดิษฐ 3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 
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(Invented Tradition) 

ความหมาย ความสําคัญของประเพณีประดิษฐ  กําเนิด

และพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ ทฤษฎีเกี่ยวของกับ

การวิเคราะหประเพณีประดิษฐ  วิกฤตสังคมกับบทบาท

หนาที่ ของประเพณีประดิษฐ  อิทธิพลของประเพณี

ประดิษฐที่มีตอการสรางวาทกรรมตามความคิดของคนใน

สังคมปจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐในสังคมไทย 

และวิเคราะหประเพณีประดิษฐที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ปจจุบัน 

Meaning and importance of invented tradition, 

origin and development of invented tradition, 

theories relating to the analysis of invented 

tradition, social crisis and role of invented 

tradition, influence of invented tradition on 

discourse construction in accordance with 

people’s thought in modern Thai society, case 

studies relating to invented tradition in Thai 

society, and analysis of invented tradition existing 

in modern Thai society 

(Cancelled) 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Traditions and Festivals in Thailand) 

ความสําคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หนาที่

ของประเพณีและเทศกาลตอวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  

คานิยมและภูมิปญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจําป

ในสังคมไทย 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 

ประวัติศาสตร ความเปนมาของภาพถาย  ความสําคัญและ

คุณคาของภาพถายในสังคม ความสัมพันธระหวางมนุษย

กับภาพถาย  ความหมายของภาพถายท่ีมีคุณคาท้ังทาง

จิตใจและทางประวัติศาสตร การสรางสรรคศิลปะการ

ถายภาพ การผสมผสานท้ังทางดานแนวความคิด ทฤษฎี 

เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค  ความสามารถและ

ทักษะที่นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  สรางสรรค

ผลงานศิลปะภาพถายเพื่อจรรโลงใจตอสังคม 

Photography history, importance and value of 

photography in society, relationship between 

human and photography, meaning of 

photography with its sentimental and historical 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 
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values, creation of photographic art by integrating 

concepts, theories, techniques, and creativity, 

photographic ability and skills applied to the 

creation of photographic art 

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 

(Animation History) 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่

หลากหลายของแอนิเมชั่นต้ังแตลําดับเวลา วิธีการ และ

ส่ือกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติ

และอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณดาน

วัฒนธรรม 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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 

(Faith in Thai Society) 

ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิด

และทฤษฎีที่ใชศึกษาความเชื่อ  ความสัมพันธระหวาง

ความเชื่อกับสังคมไทยในทองถิ่นตาง ๆ   การเก็บขอมูล

คว าม เชื่ อภาคสนาม   วิ เ ค ร า ะห ข อมู ลความ เชื่ อ  

ปรากฏการณของความเชื่อและการประยุกตใชความเชื่อ

เพื่อจุดประสงคตาง ๆ ในสังคมไทยรวมสมัย 

Meaning of faith, types of faith, concepts and 

theories used to study faith, relationship between 

faith and Thai society, faith data collection and 

analysis, phenomenon of faith, applying 

knowledge about faith for different purposes in 

contemporary Thai society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE377 โหราศาสตรและการพยากรณ 

(Astrology and Forecasting) 

แนวคิดเร่ืองโหราศาสตรและการพยากรณของสังคม

ตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมาย

และระบบภูมิปญญาในโหราศาสตรไทย  ประเภทของ

โหราศาสตรและการพยากรณ  การใชตรรกะทางภาษา

และการตีความทางโหราศาสตร  การประดิษฐประเพณี

และการสรางอัตลักษณของนักพยากรณ  กรณีศึกษา

โหราศาสตรและการพยากรณในสังคมไทยปจจุบัน 

Comparative concepts of astrology and 

forecasting in Eastern and Western societies, 

ideology, meaning, and wisdom in Thai astrology, 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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classification of astrology and forecasting, use of 

linguistic logic and interpretation of meaning in 

astrology, astrologers’ invented tradition and 

identity creation, case studies relating to astrology 

and forecasting in Thai society 

GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 

ความรูเกี่ยวกับศาสนาสําคัญของโลก ไดแก ศาสนาคริสต 

ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตร

ปฏิบัติของศาสนาสําคัญ  ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสาน

ทางศาสนาในปจจุบัน   ศาสนาในทามกลางวิกฤตของ

สังคมโลก  การวิเคราะหการนําศาสนามาใชแกปญหาตาง 

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 

3(3-0-6)  ปรับยายกลุมไป (Revised course group) 

1 กลุมความรู (Knowledge) 

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

revised 

course 

group) 

GE379 หมากลอม 

(Go) 

การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสําหรับเลนในชวง

เปดเกม  กลางเกม และปดเกม  ความหมายของพื้นที่ 

ลักษณะหมากและทิศทางหมากเปนตาย  การจบ-เม็ด 9 

เกม  วิ ธี ก า ร เล นหมากต อ  สูตรมุ มและหมาก เ ด็ด 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

Development of Go concepts and tactics used at 

the opening, middle, and ending stages, meaning 

of territory, types and direction of captured and 

alive stones, ending the game, proceeding the 

game, formula and tricks, history and culture 

3(2-2-5)  ยายกลุมไป (Changed group) 

2 กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 

ประวัติและความเปนมาของหมากรุกไทยและหมากรุก

สากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะ

และเทคนิคการเลนหมากรุกสากล  การนับศักด์ิและกล

การเลนของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการ

ฝกปฏิบัติการเลนหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให

ผูเรียนสามารถเลนและเขาใจกลตาง ๆ ของกีฬาหมากรุก

ไทยและหมากรุกสากลได 

History of Thai and International Chess, study of 

Thai and International Chess pawns, skills and 

3(2-2-5)  ยายกลุมไป (Changed group) 

2 กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course 

group) 
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tactics, scoring and strategy, practice of Thai and 

International Chess games 

 

 

GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

(Thai Culture and Traditions) 

เง่ือนไข  สํารับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ 

วัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ในสังคมไทย คานิยม วิถี

ชีวิตของคนไทยดานตาง ๆ 

Thai culture and traditions, values, beliefs, and a 

way of life. 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

 1.4  กลุมวชิาสุนทรยีศาสตรและวัฒนธรรม         

      (Aesthetics and Culture) 

 

 

 

1..4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies)  ปรับชื่อกลุม   

(Revised 

Group 

Name) 

  

 

GE310 นาฎศิลปไทย 

(Thai Classical Dance) 

หลักเบื้องตนและแบบแผนของนาฏศิลปไทย  การฝก

ป ฏิ บั ติ ก า ร รํ า พื้ น ฐ า น  เ พ ล ง ช า  เ พ ล ง เ ร็ ว   

รําแมบท 

Introduction to Thai classical dance and basic 

movements, practice of Thai classical dance 

movements including slow movements 

(plheng cha), fast movements (phleng reo), 

and major movement series (ram mae bot) 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE318 การละเลนและเพลงพื้นบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 

ความหมาย ความสํา คัญ คุณคาของศิลปกรรม 

หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก  

จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือ

บันเทิงรวมสมัยตาง 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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลัง การเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

(History of Thailand’s Society after 

Revolution) 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 
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ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง วาดวยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก 

และผลกระทบที่มีตอสังคม  การศึกษา การเมือง การ

ปกครอง ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิด

เร่ืองความเปนไทย ทองถิ่น ตลอดจนอุดมการณชาติ  

วิเคราะหการเปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการดํารง

อยูของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน 

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 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE368 คติชนสรางสรรค 

(Creative Folklore) 

คติชนแนวใหมเพื่อการสรางสรรค การนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาเปนสินคา หรือกิจกรรมทางสังคม การ

สรางสรรคประเพณีประดิษฐ รวมทั้งอิทธิพลของคติ

ชนแนวใหมที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน  

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Traditions and Festivals in Thailand) 

ความสําคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  

หนาที่ของประเพณีและเทศกาลตอวิถีชีวิต  คติความ

เชื่อ  คานิยมและภูมิปญญาไทย ประเพณีและเทศกาล

ประจําปในสังคมไทย 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 

(TCC and Our UTCC) 

ประวัติความเปนมาของหอการคาไทย  เครือขายของ

หอการคา ไทย บทบาทของหอการคา ไทยและ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยตอสังคมและประเทศใน

ระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลสําคัญที่มีคุณูปการตอ

หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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-ประวัติศาสตรการทองเที่ยวไทย 

(Geography and History for Thai Tourism) 

ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตรของแหลง

ทองเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอการทองเที่ยวไทย 

Physical and historical characteristics of 

Thailand’s tourist attractions including society, 

culture, tradition, works of art, problems, and 

impacts on Thai tourism industry 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness)  ปรับชื่อกลุม

ยอย 

(Revised 

sub-group 

name) 

  

 

GE317 ศิลปะวิจักษณ 

(Arts Appreciation) 

ความหมาย ความสํา คัญ คุณคาของศิลปกรรม 

หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภทตาง ๆ  ไดแก 

จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือ

บันเทิงรวมสมัยตาง 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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 

(Popular Culture) 

คว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณะ ข อ ง วั ฒ น ธ ร รม ป ร ะชา

นิยม  ความสัมพันธระหวางประชานิยมกับระบบ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและ ส่ือมวลชนกับทุน

นิยม  บริบททางสังคม   การบริโภควัฒนธรรมและ

การวิเคราะหวัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลใน

ชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทย  

Meaning and characteristics of the popular 

culture. The relationship between the 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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 ส่ือบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 

ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของส่ือบัน เทิ ง 

วัฒนธรรมการสรางและเสพส่ือบันเทิงในในภูมิภาค

อาเซียน  ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอกันในภูมิภาค

อาเซียน วิเคราะหประเด็นนาสนใจที่ปรากฏในส่ือ

บันเทิงอาเซียน   

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   

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 

แนวคิดเร่ืองอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

ตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปจจัยที่มีผลตอการ

สรางสรรคและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ตาง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมรวมสมัยของ

ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและ

การดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ เศรษฐกิจการ

ทองเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  และการแกไขวิกฤตของ

ชาติ 

Concepts of art and cultural identity in ASEAN 

community, factors affecting the creation and 

conservation of art and culture in different 

countries, critical situation of contemporary 

cultures in ASEAN community, cultural 

adjustment and adaptation for tourism 

economy, nationalism, and solutions to 

countries’ crises 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 

(Foreign Culture Influence on Thai Arts) 

การรับและบูรณาการวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย  

อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลก

มุสลิม และโลกตะวันตก การสรางสรรคศิลปะไทย 

Adopting and integrating foreign cultures in 

Thai society, influence of cultures from India, 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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Sri Lanka, Khmer, China, Muslim world, and 

the Western world on the creation of Thai arts 

 

  

 

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 

พัฒนาการดานประวัติศาสตร ปรัชญา ภูมิปญญา 

การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะทอน

มุมมองอุดมการณสรางชาติของจีนต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

Aspects of China’s development in history, 

philosophy, wisdom, politics, administration, 

and economy, which reflect China’s national 

ideology from past to present 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 

(Current World Events) 

เหตุการณสําคัญที่ เกิดขึ้นในโลก ทั้ งมิ ติทางดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความรวมมือ

และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน รวมทั้ง

เหตุการณสําคัญในประเทศไทยที่สัมพันธกับเหตุการณ

ในโลก  เพื่อใหสามารถคิด วิเคราะห วิจารณ และ

เปรียบเทียบเหตุการณสําคัญของโลกที่ เกิดขึ้นใน

ชวงเวลาตาง ๆ ซ่ึงสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงได 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย

วัฒนธรรม  เกณฑการจําแนกภาษาตาง ๆ ในสังคม 

การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล

ของภาวะหลายภาษาที่มีตอพลเมืองในสังคม  

Characteristics of multilingualism and 

multiculturalism, criteria for language 

classifications in society, linguistic 

interference and integration, and the 

influence of multilingualism on people in 

society 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

   GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) -ยายกลุม 
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(Western Philosophy) 

แนววิธี ศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลก

ตะวันตก มุงศึกษาปญหาปรัชญาในสมัยตาง ๆ ไดแก 

สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และหลังสมัยใหม 

เพื่อเรียนรูรากฐานและพัฒนาการของกระบวนทัศน

ทางความคิดตามวิถีตะวันตก  

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  

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 

แนววิธี ศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลก

ตะวันออก มุงศึกษาแนวคิดกระแสหลักจากอนิเดีย จีน 

เกาหลี และญี่ปุน เพื่อเรียนรูรากฐานและพัฒนาการ

ของกระบวนทัศนทางความคิดตามวิถีตะวันออก  

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  

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 

กํ า เ นิ ด  แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ช า 

ประวัติศาสตรของสังคมที่เกี่ยวของกับชาในประเทศ

ตาง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุน และภูมิภาคอาเซียน  

ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เชน ความ

เชื่อและคติตาง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  

การสรางสรรคธุรกิจชา  วัฒนธรรมรานน้ําชาในภาคใต  

ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมรวมสมัยยุคโลกา

ภิวัตน 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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as a contemporary culture in the globalization 

era 

 

  

 

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชื้อสายจีนใน

ประเทศไทย  

(Chinese Shrines and Chinese God Worship of 

Chinese-Thai People in Thailand)  

คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจาและการไหวเจา ศาลเจา

กั บการ ต้ั งชุ มชนชาวจี นการ ดํ า รงอยู และการ

เปล่ียนแปลง ของศาลเจาจีนในสังคมไทย กรณีศึกษา

ศาลเจาและพิธีกรรมการไหวเทพเจาจีนท่ีสําคัญของ

ชาวไทยเชื้อสายจีน  

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.  

3(3-0-6) -ปรับชื่อวิชา 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา

(Revised 

course name 

and 

description) 

  

 

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 

(Ethnic Diversity in Thai Society) 

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่สําคัญในสังคมไทย  การ

ธํารงไวซ่ึงชาติพันธุ ความแตกตางหลากหลายของกลุม

ชาติพันธุตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุมชาติพันธุใน

สังคม  สังคมพหุลักษณกับความทาทายในประชาคม

อาเซียน สํารวจพื้นที่ยานที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ

ในกรุงเทพมหานครที่สําคัญ 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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทาง

เพศ  แนวคิดและกระบวนทัศนในการศึกษาความ

หลากหลายทางเพศและเอกลักษณทางเพศในมิติตางๆ 

ทั้งทางวิทยาศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื่นๆ 

ในบริบทสังคมไทย และการทําความเขาใจความ

หลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

Meaning and importance of gender diversity 

and identity, concept and paradigm for the 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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) 

ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหวาง

โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและ

ศิลปะของประเทศใกล เคียง และการศึกษานอก

สถานที่ 

Meaning of archaeology, relationship between 

archaeology and works of art, art history in 

Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

  

 

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 

ประวัติศาสตร ความเปนมาของภาพถาย  ความสําคัญ

และคุณคาของภาพถายในสังคม ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับภาพถาย  ความหมายของภาพถาย

ที่มีคุณคาทั้งทางจิตใจและทางประวัติศาสตร การ

สรางสรรคศิลปะการถายภาพ การผสมผสานทั้ง

ทางดานแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ

ความคิดสรางสรรค  ความสามารถและทักษะที่นําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน  สรางสรรคผลงานศิลปะ

ภาพถายเพื่อจรรโลงใจตอสังคม 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 

(Animation History) 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่

หลากหลายของแอนิเมชั่นต้ังแตลําดับเวลา วิธีการ 

และส่ือกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ 

ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัต

ลักษณดานวัฒนธรรม และความขัดแยงระหวางศิลปะ

กับอุตสาหกรรม 

History and development of animation, 

various aspects relating to animation such as 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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) 

ความรูเกี่ยวกับศาสนาสําคัญของโลก ไดแก ศาสนา

คริสต ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู 

ป รั ช ญ า แ ล ะ วั ต ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง ศ า ส น า สํ า คั ญ  

ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสานทางศาสนาใน

ปจจุบัน   ศาสนาในทามกลางวิกฤตของสังคมโลก  

การวิเคราะหการนําศาสนามาใชแกปญหาตาง ๆ ใน

สังคมไทย 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE382 มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน 

(Manga Games and J-anime) 

ศึกษาพัฒนาการของการตูน เกมสและอนิเมะในฐานะ

ที่ เปนวัฒนธรรมรวมสมัยของญี่ปุนบทบาทของ

วัฒนธรรมดังกลาวตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึง

อิทธิพลตอสังคมไทย ศึกษาการตูน เกมส และอนิเมะ

ที่นาสนใจบางเร่ือง  

The development of Japanese anime, manga, 

and games as a contemporary Japanese cult

ure; the role of anime, manga, and video 

game culture on the economy and society 

and its 

influence on Thai society; selection of 

interesting Japanese anime, manga, 

and games for study  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน 

(Japanese Films and Series) 

ศึกษาและเรียนรูสังคมญี่ปุนผานภาพยนตร และซีรีย

ญี่ปุน ฝกวิเคราะหและอภิปรายเร่ืองราวที่ไดชมได  

Learning about Japanese society through  

films and series including analyzing and  

discussing the story  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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GE384 ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 

(New Normal and Global Community) 

ศึกษาลักษณะของวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปในกระแส

ความปกติใหม ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทยใน

กระแสความเปล่ียนแปลง วิเคราะหผลกระทบกับวิถี

ชีวิตของประชากร โดยศึกษาจากการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของชีวิต ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของ

สถาบันสังคมตาง ๆ รวมถึงมิติของคนแตละเจนเนอร

เรชั่น ทาที ทัศนคติ คานิยม แบบแผนหรือรูปแบบการ

ใชชีวิตและผลกระทบจากโลกที่เปล่ียนแปลงไป  

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 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE385 การจัดการธุรกิจขามวัฒนรรม 

(Business Management Cross Culture) 

แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส่ื อ ส า ร ข า ม

วัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม ลักษณะทาง

วัฒนธรรมขององคกรธุรกิจนานาชาติ วัฒนธรรมและ

การส่ือสารในบริบทของการบริหารธุรกิจระหวาง

ประเทศ การเจรจาตอรองทางธุรกิจภายใตความ

แตกตางทางวัฒนธรรม การจัดการความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในองคกร  

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.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE386 ความรูเบื้องตนเอเซียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

(Introduction to South East Asia Studies) 

ประวัติศาสตรความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตรของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ภาพรวมดาน

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศิลปะ การเมือง

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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การปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึงกําเนิดเปาหมาย

นโยบายและบทบาทของประชาคมอาเซียน  

History, geography, society, culture, tradition, 

belief, art, politics, economic, including origin 

of policy and role of ASEAN community  

  

 

GE387 เทพปกรฌัมกรีกและโลกปจจุบัน 

Greek Mythology and the Modern World) 

ศึกษาตํานาน เร่ืองราวเกี่ยวกับเทพเจากรีก วีรบุรุษ 

และสัตวในตํานานกรีก และอิทธิพลของเทพปกรณัม

กรีกที่มีผลตอโลกปจจุบัน 

Study of Greek mythology, Greek gods, godde

sses, heroes, and mythical creatures as well as 

the influence of Greek mythology on the 

modern world  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE388 ภูมิปญญาจีน 

(Chinese Wisdom) 

การศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาชาวจีนที่มีอิทธิพลตอ

สังคมจีน   การศึกษาส่ิงประดิษฐสําคัญและศาสตร

ความรูตางๆของจีนโบราณ  

A study of the ideas of Chinese philosophers 

influencing Chinese society; important  

artifacts and different types of ancient  

Chinese knowledge 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE389 ความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน 

(Understanding Chinese Culture)  

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนที่ถือปฏิบัติกันมาแต

โบราณ  รวมถึงแนวคิดของชาวจีนที่มีอิทธิพลตอ

ศิลปวัฒนธรรมจีน   

A study of Chinese art and culture that has  

existed since ancient times and Chinese  

philosophies that have influenced Chinese  

art and culture 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE390 สังคมจีนรวมสมัย 

(Contemporary Chinese Society) 

การศึกษาความรูดานการเมือง  สภาพสังคม และ

เศรษฐกิจจีน  เทคโนโลยีจีน  รวมถึงแนวคิดผูนําจีน

และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศต้ังแตปค.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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 



211 
 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

 

 

    1.5) กลุมความเปนเพลเมือง (Civic Literacy)   

  

 

GE102 จริยธรรมธุรกจิและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Business Ethics and Social Responsibility) 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา

ดานจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมี

ตอสังคม ส่ิงแวดลอม ลูกคา พนักงาน และผูลงทุน 

Ethics for doing business, case studies in 

business ethics, business responsibility to 

society, environment, customers, employees, 

and investors 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

  

 

GE414 ระบบและสังคม                             

(Systems and Society) 

การศึกษาการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมุมมองของ

ทฤษฎีระบบที่จะทําใหเขาใจพฤติกรรมมนุษยและพล

วัติของกลุม และประยุกตใชความรูในการวิเคราะห

และพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

  

 

GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดชโดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรง

งาน ศาสตรพระราชาในดานตางๆ อาทิ ดานเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดลอม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และก า รประยุ ก ต ทั้ ง ใ น ระ ดับครอบค รั ว และ

ชุมชน  เพื่อการดําเนิน  ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯ

และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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. 

3(3-0-6) -รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  
 

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable Society) 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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หลักการ แนว คิดพื้ นฐานเกี่ ย วกับสถานการณ  

เหตุการณ ปญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  

ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ

ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห

เหตุปจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะหแนว

ทางแกไข ปองกันปญหา หรือแนวทางการปรับปรุง

เพื่อใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง  ผูอื่น และสังคมที่

ยั่งยืน 

Principles and basic concepts relating to major 

events and problems in Thailand and world 

society, family system, economic system, 

political and administrative system, education 

system, health care system, analysis of factors 

and impacts as well as synthesis of problem 

solution and prevention or improvement plan 

to benefit oneself, others, and sustainable 

society 

  

 

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บอเกิดและ

วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายที่สําคัญ  

ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย 

การจัดทํากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การ

บังคับใชกฎหมายการตีความ  การอุดชองวาง และ

กฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน บุคคล นิติบุคคล 

นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ แรงงาน ครอบครัว 

มรดก และกฎหมายอาญา  

Definition of law, Source of law and Evolution 

of law. The legal system, the origin of law 

including the legislation process, the 

enforcement of law, interpretation, legal 

loopholes. 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 

3(3-0-6) -ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 

การปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มี

พฤติกรรมโดยรวมที่ดีงามใฝดี ยึดมั่นในจริยธรรม 

สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ ลักษณะของการเกิด

ทุจริต และปลูกจิตสํานึกใหมีสวนรวมในการตานทุจริต

โดยใชกรณีศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ 

เจตคติ ดานการปองกันการทุจริต 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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 การรูเทาทันคอรัปชั่น 

(Understanding Corruption) 

แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วธิีการของการคอรัปชั่น 

ปญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่นที่มีตอสังคม โดย

ใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนกัถึงอันตรายของการ

คอรัปชั่นที่มีผลตอการสรางสังคมที่ยั่งยืน 

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. 

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ 

ขบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่

สรางสรรค 

Meaning of corporate social responsibilities, 

concepts, principles and processes used in 

creating creative corporate social 

responsibilities projects. 

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE465 การบริการชุมชน                                          

(Community Service) 

การเรียนรูดวยการทํา การสํารวจและการมีสวนรวม

ในวิธีที่จะคืนใหกับชุมชนในขณะที่การพัฒนาตัวเอง

และความสัมพันธระหวางบุคคลกับการทํางานเปนทีม 

ผานการบริการแกผูอื่นประสบการณใหมที่จะไดรับ

จากการเขาใกลปญหาดวยวิธีการแกไขในขณะที่สราง

ความเชื่อมั่นมิตรภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืน   

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  

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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approaching a problem with a solution while 

building trust, comradery, and long-lasting 

friendships. 

  

 

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

(Social Problem in Thai Society) 

ศึกษาปญหาสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบของปญหา

สังคม อาทิ ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน 

ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และพฤติกรรม

ของผูคนในสังคม รวมถึงการวิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา  

A study of Thai social problems, causes and 

effects of social problems such as poverty,  

unemployment, crime, dysfunctional families

 and deviant behavior, including analyzing an

d proposing solution for problems solving  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE468 ปรัชญาการเมืองกับทกุส่ิงอยาง 

(Political Philosophy and Everything) 

แนววิธีศึกษาฐานคติและความเขาใจทางการเมืองผาน

วิธีการทางปรัชญา การวิ เคราะหและอภิปราย

สถานการณทางการเมือง ชีวิต และปญหาตาง ๆ การ

เปดใจกวางเกี่ยวกับทัศนะทางการเมือง เพื่อสราง

ความตระหนักรูถึงความเขาใจในการเปนสวนหนึ่งของ

สังคม  

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 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

    2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude)   

    2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language)   

  

 

GE006 ภาษามาเลยเพื่อการส่ือสาร 

(Malay for Communication) 

ทักษะการใชภาษามาเลยในชีวิตประจําวันโดยเนนการ

ฟงและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใช

ส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการเขียน

แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับยอหนา 

Malay language skills in everyday life focusing 

on listening and speaking, basic dialogues 

needed in communication, listening for main 

ideas, and basic paragraph writing 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE008 ภาษาเมยีนมาเพื่อการส่ือสาร 

(Myanmar for Communication ) 

ทักษะการใชภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวันโดยเนน

การฟงและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอ

การใชส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการ

เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับยอหนา 

Burmese language skills in everyday life 

focusing on listening and speaking, basic 

dialogues needed in communication, listening 

for main ideas, and basic paragraph writing 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

  

 

GE014 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 

(Korean for Communication) 

เรียนรูพยัญชนะและสระในภาษาเกาหลี คําศัพท วลี 

และการสรางประโยคเบื้องตน สามารถส่ือสารภาษา

เกาหลีในระดับเบื้องตนได   

Learning consonants and vowels of the 

Korean alphabet, vocabulary, and phrases; 

building basic sentences; communicating in 

Korean language at a basic level  

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Reading)  

หลักการอานที่ถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็ว

ในการอาน การฝกอานขอความประเภทตาง ๆ  ทั้ง

เ ร่ืองทั่วไปและเร่ืองวิชาการ เพื่อความรู  ความ

เพลิดเพลิน และสรางทัศนคติที่ดีตอการอาน 

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. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Writing) 

เง่ือนไข สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ 

หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตางๆ ทั้งแบบ

ควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเนนความ

ถูกตองในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 

Principles and practice of writing various types 

of texts for both free writing and controlled 

writing, emphasizing accuracy of language and 

meaning-making. 

 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Academic Thai Reading and Writing) 

หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตาง ๆ ทั้งแบบ

ควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเนนความ

ถูกตองในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 

Principles and practice of writing various types 

of texts for both free writing and controlled 

writing, emphasising accuracy of language and 

meaning-making. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE062 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

(Thai for Communication) 

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาไทย

เพื่อถายทอดความคิดอยางเปนระบบและสามารถ

ส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Development of using standard Thai, 

principles of listening, speaking, reading and 

writing; using language to deliver thoughts 

systematically and communicate effectively. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 

หลักการฟง การฝกฟงเพื่อจับใจความสําคัญและ

รายละเอียดทีจ่ําเปนจากบทฟงประเภทตางๆ     

หลักการพูด มารยาทการพูดและการฝกพูดหัวขอ

ตางๆ 

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 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation)  

การออกเสียงภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกออกเสียง

สระ พยัญชนะ คํา  และประโยคภาษาอังกฤษ 

Accurate English Pronunciation: Practice of 

pronouncing vowel sounds, consonant 

sounds, words, and sentences in the English 

language 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

  

 

GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ 

(English for the Professionals) 

ศึกษากอน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสาร

นานาชาติ 2 หรือเทียบโอนไดโดยใชคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑที่กําหนด   

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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พัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานผานการใชทักษะ

ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม โดยเนนที่ทักษะการนําเสนอ

และทักษะการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสอดแทรก

ความรูและความเขาใจในความสําคัญของการส่ือสาร

ระหวางวัฒนธรรม  

Development of important soft skills to  

enhance employability through effective  

English language skills focusing on  

Presentationskills and discussion skills with  

the integration of the knowledge and  

understanding of intercultural  

communication  

  

 

GE075 สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน 

(English Idiom Advantage) 

ความเขาใจจากการศึกษาสํานวนภาษาอังกฤษใน

บริบทที่ใชจริงและการฝกใชสํานวนในหองเรียน 

Understanding English idiom usage from real-

world contexts and putting into practice in 

class 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE076 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

(English for E-commerce Entrepreneurship) 

สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนชื่อผลิตภัณฑ  

การบรรยายคุณสมบัติสินคาและบริการ การเขียน

บรรยายประกอบภาพ การตอบคําถามและส่ือสารกับ

ลูกคา การตอบกลับการรีวิวและขอรองเรียนสินคา

ของลูกคา ตลอดจนการติดตอเพื่อสอบถามและส่ังซ้ือ

สินคาจากผูผลิต 

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. 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE077 การใชซอฟตแวรเพื่อศึกษาคําในภาษาองักฤษ 
(Application of Lexical Analysis Tools) 
การฝกทักษะการวิเคราะหขอมูลทางภาษาเพื่อเขาใจ

คําในบริบทที่เกี่ยวของ 

Practice of analytical skills for studying 

English words and associated contexts in 

language datasets   

 

 

 

 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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GE078 การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและอาชีพ 
(English Pronunciation for the Media and 
Careers) 
เทคนิคและการฝกปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษ

สําหรับส่ือรูปแบบตางๆ และการประกอบอาชีพตางๆ  

Techniques and practices of English 

pronunciation for the media and careers 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE079 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานและมนุษยสัมพันธ 

(English for Work and Socializing) 

สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานและการอยู

รวมกับผูอื่น เชน การใหกําลังใจและคําปรึกษา การ

แสดงความชื่ นชมยิน ดีและสนองตอบเ ชิงบวก 

ตลอดจนการกระตุนการทํางานเปนทีม การวิพากษ

อยางสรางสรรค และการแกไขความขัดแยงระหวาง

บุคคลEnglish 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  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE080 ภาษาอังกฤษเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม 

(English for Corporate Social Responsibility) 

พัฒนา ทักษะภาษาอั ง กฤษผ านแนว คิดความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร และทักษะการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกจิที่

อยูภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 

Development of English language skills and 

discussion practice through corporate social 

responsibility activities 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 
(Language in Digital Society) 
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชภาษาบนส่ือดิจิทัล ใน

ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน การใชภาษา

เพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงานในสังคมดิจิทัล 

ไดแก  การเลาเร่ืองขามส่ือ การพูดเพื่อการนําเสนอ 

ศิลปะการเขียนในส่ือดิจิทัล เร่ืองเลาในวัฒนธรรมรวม

สมัย 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 
 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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GE082 ภาษาไทยเพื่องานดานกฎหมาย  

(Thai for Law Careers) 

ทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด การ

อาน และการเขยีน เพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพที่

เกี่ยวของกับงานดานกฎหมาย ฝกปฏิบติัการใช

ภาษาไทยโดยเนนการอานและการเขียน หลักการจับ

ใจความสําคัญ การวิเคราะห  การจดบนัทึก สรุป

ความ การยอความการเขียนเรียงความ 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 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE083 การส่ือสารและการนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชพี 

(Communication and Professional Business 

Presentations) 

พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียนสําหรับธุรกิจ การ

สืบคน การรวบรวม การจัดเรียงความคิดอยางเปน

ระบบเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที่

สําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การส่ือสารทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล)  ทักษะการนําเสนอ

งาน การอธิบายใหเหตุผล การนําเสนอแนวคิดที่

แตกตางอยางเหมาะสม และการตอบคําถามอยางมือ

อาชีพ 

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 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE084 ภาษาไทยและวฒันธรรม 

(Thai Language and Culture) 

เง่ือนไข:  สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

การใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารเบื้องตน การฝกทักษะ

การฟง การพูด การอานและการเขียนความสัมพันธ

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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ระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการใช

ภาษา ความเชื่อ และคานิยมทั่วไปในสังคมไทย  

ตลอดจนกา ร ใช ภ าษาที่ ถู ก ต อ ง เหมาะสมกับ

สถานการณตาง 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) 

บู รณาก า รก า ร ใช ภ าษา ไทย  เพื่ อ นํ า ไป ใช ใ น

ชีวิตประจําวันและงานอาชีพใหเกิดประสิทธิผล   

Integrate Thai language with daily life and 

careers effectively 

3(0-6-3) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม  

(Korean and K-Beauty Business) 

เรียนรูคําศัพท วลี และประโยคภาษาเกาหลีท่ีใชใน

ธุรกิจความงาม เชน แฟชั่น การศัลยกรรม การ

แตงหนา เปนตน   

Korean words, phrases, and sentences used 

in beauty businesses such as fashion, 

cosmetic surgery, and makeup 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE087 แพ็คกระเปาเที่ยวเกาหลีใต 

(Packing for South Korea) 

เรียนรูเกี่ยวความรูเบื้องตนในการเตรียมตัวทองเที่ยว  

ณ ประเทศเกาหลีใตดวยตนเอง ต้ังแตการวางแผนใน

แตละวัน การจองต๋ัว การจองที่พัก และสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ พรอมทั้ งเ รียนรู คําศัพท วลีและ

ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีที่จําเปนตองใชระหวาง

การเดินทางทองเที่ ยว  ตลอดจนเรียนรูสถานที่

ทองเที่ยวในมิติตาง 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.     

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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GE088 เค-ปอปกับเคซีรีส 

(K-Pop and K-Series) 

เรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท วลี ประโยค บทสนทนา และ

สํานวนที่ส่ือความนัยยะตางๆ ที่พบบอยในเพลงเกาหลี

และซีร่ีสเกาหลี พรอมทั้งเรียนรูลักษณะสังคม แนวคิด 

วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี  

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.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE089 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการส่ือสาร 

(Japanese for Conversation and 

Communication) 

ศึกษาคําศัพท สํานวน ตลอดจนโครงสรางประโยค

พื้นฐานตาง ๆ เพื่อนําไปใชสนทนาภาษาญี่ปุนใน

ชีวิตประจําวันแบบงายได อาทิ แนะนําตนเอง กลาว

ทักทาย สอบถามราคาสินคา บอกเวลา เปนตน โดย

เนนทักษะดานการฟง พูด เปนหลัก  

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE090 แพ็คกระเปาเที่ยวญี่ปุน 

(Packing for Japan) 

เรียนรูเกี่ยวความรูเบื้องตนในการเตรียมตัวทองเที่ยว  

ณ ประเทศญี่ปุนดวยตนเอง ต้ังแตการวางแผนในแต

ละวัน การจองต๋ัว การจองที่พัก และสถานที่ทองเที่ยว

ตาง ๆ พรอมทั้งเรียนรูคําศัพท วลีและประโยคสนทนา

ภาษาญี่ปุนที่จํา เปนตองใชระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยว  ตลอดจนเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวในมิติตาง 

ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี 

คติชน และภูมิศาสตร เปนตน   

Basic knowledge of how to prepare to travel 

toJapan by yourself: planning a day-by-day  

itinerary, booking a ticket, making a hotel  

reservation, and finding tourist attractions;  

useful Japanese words, phrases,and dialogue

s for travel. Also, study tourist attractions in 

various dimensions, for example, dialect, 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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history, culture, tradition, folklore, and 

geography.         

  

 

GE091 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 

(Italian Language for Beginners) 

ศึกษาศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไวยากรณ

เบื้องตน การออกเสียง การสนทนา การอานและการ

เขียนระดับเบื้องตน รวมถึงวัฒนธรรมที่นาสนใจ

เกี่ยวกับประเทศอิตาลี 

 Study of the Italian language: vocabulary,  

everyday language, basic grammar,  

pronunciation, conversation, basic writing as  

well as fascinating cultures of the Italians  

 

 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE092 การแปลเพลง 

(Translation of Song Lyrics) 

แนวคิด กลวธ ีและกระบวนการแปลเพื่อการแปลเพลง 

การฝกแปลเพลงจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและ  

จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

Translation concepts, strategies and process 

for translation of song lyrics. Practices of   

translation of song lyrics from English to Thai 

and Thai to English 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE093 ภาษาจีนสําหรับชวีิตประจาํวัน 

(Chinese for Everyday Life) 

โครงสรางตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษรจีน  การ

ฝกภาษาจีนเบื้องตนทั้งดานการฟง  พูด  อานและ

เขียน สามารถส่ือสารและเรียบเรียงประโยคอยางงาย 

เรียนรูหลักการออกเสียงและระบบสัทอักษรจีน

เบื้องตน  เรียนรูวงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันไมตํ่า

กวา 250 คําศัพท   

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE094 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน 

(Basic Chinese Listening and Speaking Practice) 

การฝกทักษะการฟงการพูดภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร

โดยใชบทสนทนาขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ   

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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Practicing Chinese listening skills for communi

cation using basic conversations in different si

tuations  

  
 

 2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

  

  

 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวจิัย 

(Research and Academic Project Writing) 

หลักการและความสําคัญของการอานและการเขียนใน

ธุรกิจ  ศึกษาศัพทและสํานวนธุรกิจในดานความหมาย

และการใชในบริบทตาง ๆ  วิเคราะหและตีความ

บทความทางธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพรวมสมัยและส่ือใหม  

พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ  และฝก

ปฏิบัติ 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE053 การอานและการเขียนทางธรุกจิ 

(Business Reading and Writing) 

ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของการอาน   

ความสัมพันธระหวางการอานกับการพัฒนาชีวิต  

พัฒนาทักษะการอาน  อานจับใจความสําคัญ  อาน

วิเคราะหและตีความ  ฝกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลก

สมัยใหมอยางมีคุณคา 

Meaning, importance, and value of reading, 

relationship between reading and life 

development, development of reading skills, 

reading for main ideas, analytical and 

interpretative reading, reading practice of 

articles relating to life development and self-

adjustment in the modern world 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 

แนวคิด หลักการพูดและการนําเสนองานเชิงธุรกิจ   

การวางแผนการพูดและการใชส่ือเพื่อประกอบการพูด

และนําเสนองาน  เทคนิคการใชวจนภาษา อวจน

ภาษา และเทคโนโลยีส่ือในการพูดและนําเสนองาน  

ฝกพูดและนําเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนอ

งานเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ การแถลงขาว และอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

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 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  

มิติทางวัฒนธรรม และความแตกตางระหวางกลุม

วัฒนธรรมในสังคมโลก  องคประกอบที่เกี่ยวของกับ

คานิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ  บทบาท

และความสําคัญของการส่ือสารขามวัฒนธรรมที่มีตอ

ปจเจกบุคคลและองคกร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับ

วัฒนธรรม  แนวทางการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพื่อลด

ความขัดแยงและสรางการยอมรับทั้งในระดับบุคคล

และระดับองคกร 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE058 การเลาเร่ืองขามส่ือ 

(Transmedia Storytelling) 

ความสําคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสทั้ง

หากับการเลาเร่ือง หลักการเลาเร่ืองบนพื้นฐานของ

ความเปนของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อ

กระตุนการตอบสนองชเงบวกและกระตือรือรนจาก

ผูรับสารฝกการเลาเร่ืองขามส่ือหลากหลายรูปแบบ  

ทั้งในส่ือด้ังเดิมและส่ือดิจิทัล  เพื่อจุดมุงหมายในการ

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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ใหความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรคใน

การแกไขปญหาเชิงธุรกิจและสังคม 

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 ทักษะการนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 

(Presentation and Public Speaking Skills) 

การนําเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนําเสนอ

ภายในเวลาที่กําหนด การพูดในที่สาธารณะเพื่อโนม

นาวนักลงทุน ทักษะการนําเสนอสวนบุคคล เรียนรู

เกี่ยวกับภาษากาย การใชสไลดเพื่อการนําเสนออยาง

มีประสิทธิภาพ และวิธีการใชคําพูดใหเปนส่ิงที่มีคานา

ฟง 

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. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE068 การเขียนและการนําเสนอเชิงวิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

พื้นฐานของการเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคที่มี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการส่ือสาร สําหรับขอกําหนด

ของซอฟตแวรและ API เพื่อการนําเสนอทางเทคนิค 

การศึกษาความตองการของผูชม เคร่ืองมือการเขียน

และการนําเสนอ การสรางส่ือภาพรวมและแผนภูมิ 

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. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE069 การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยางสรางสรรค 

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเร่ืองและการ

ปฏิบัติอยางสรางสรรคสําหรับสตารทอัพ  เทคนิคการ

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 
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เขียนและการนําเสนอมุมมองของการสรางทีมเพื่อการ

พัฒนาการนําเสนอเร่ืองราวอยางมีนวัตกรรมตอนัก

ลงทุนที่มีศักยภาพ 

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. 

(Unchanged) 

  

 

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ 

(Interpretation, Communication, and Design)  

การส่ือสารที่มีประสิทธิผลและเชิ งจูงใจเพื่อ ส่ือ

ความคิดของตัวเองถึงผูอื่นไดอยางนาสนใจและโนม

นาวผูอื่นใหมีความเห็นตามได การตีความและส่ือสาร

จากบทความและการนําเสนอตามหลักการออกแบบ

การนําเสนอทางวาจาและอวัจนภาษา 

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.                

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อทํา

ความเขาใจปญหาตาง ๆ โดยคํานึงถึงผูที่มีปญหาเปน

หลัก   การทดสอบและพัฒนาทางออกของปญหาแบบ

วนซํ้าอยางมีระบบ เพื่อสรางสรรคแนวทางและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของผูท่ีมีปญหา 

คุณคาของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สรางความ

แตกตาง เพื่อเปนชองทางเฉพาะในการสรางโอกาส

ทางธุรกิจใหม โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและ

การเรียนรูจากประสบการณจริง 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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business differentiations and new business 

opportunities using theories and real-world 

practices 

  

 

GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 

(Global and Network Innovation 

Management) 

การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมที่มีความหลาย

หลาย การใชประโยชนจากสภาพแวดลอมโลกที่ผัน

แปรเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร   แนวคิดดาน

ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรมในแตละ

สถานการณและแตละประเภทธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงองคกร

ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ครอบครัว และสังคม วิชานี้

เนนการใชกรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลียและ

นานาประเทศเพื่อสรางความเขาใจแกนักศึกษาดาน

แนวคิดการเปนผูประกอบการและนวัตกรรม 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 

(Innovation Creativity and Entrepreneurship) 

การจัดต้ังธุรกิจใหม ธุรกิจทั่วไป และหลักการการทํา

ธุรกิจที่มุ งกิจกรรมธุรกิจที่ เปนนวัตกรรม วิชานี้

ออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด

ธุรกิจและพฤติกรรมของผูประกอบการ แนวคิดและ

เทคนิคในเร่ืองความคิดสรางสรรค  นอกจากนั้น 

นักศึกษาจะไดศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จสําหรับ

ธุรกิจ และนําความรูดังกลาวไปปรับใชกับการสราง

ธุรกิจจริง 

Entrepreneurship can relate to new start-ups, 

general business and a business philosophy 

focusing on continually innovating business 

activity.  This course is designed to introduce 

students to enterprise concepts and 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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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) 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการตีความละครและ

ภาพยนตร วัฒนธรรมการสรางและเสพละครและ

ภาพยนตรในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะหและ

ตีความละครและภาพยนตร กรณีศึกษาการวิเคราะห

ละครและภาพยนตรและฝกปฏิบัติ 

Theories and concepts relating to 

interpretation of drama and film, drama and 

film production and perceiving cultures in Thai 

society; guidelines to analyzing and 

interpreting drama and film, case studies on 

drama and film analysis and practice 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society) 

ความหมาย ความสําคัญขององคความรูที่มีตอการ

พัฒนาท รัพยากรม นุษย   กา รพัฒนาและการ

แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู ร ว ม กั น   พ ลั ง แ ห ง ก า ร

เรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู  สังคมและ

เค รือข ายการเ รียน รู    พลวัตของกระบวนการ

เ รี ย น รู   สั ง ค ม ก า ร เ รี ย น รู ใ น เ ค รื อ ข า ย โ ล ก

ออนไลน  แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  การสรางพลังอํานาจและ

ความตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

เปนระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่พึงประสงค

ไดตอไป  

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 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ 

(Applied Creative and Critical Thinking) 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 
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การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การ

คิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค การลดความเอน

เอียงทางความคิด เพื่อประยุกตใชกับปญหาจริงใน

ดานตางๆ 

Practicing Logical reasoning, problem solving, 

critical and creative thinking, recognizing and 

mitigating cognitive biases, and applying them 

to concrete problems across domains. 

 

 

 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE901 ส่ือรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร   

(Contemporary Media and Selected 

Literature)  

ฝ ก วิ เ คราะห และ ตีความจาก ส่ือร วมสมัยและ

วรรณกรรมที่คัดสรรใหศึกษา โดยนําเสนอในรูปแบบ

ตางๆ  อาทิ บทวิจารณ บทความแสดงความคิดเห็น 

เร่ืองเลา บทละคร   

Analyse and interpret selected contemporary 

media and literature and present by means of 

criticism, opinion article, narrative, play, etc.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE902 การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน 

(Creating Online Literature) 

หลักการเขียนวรรณกรรมในดานรูปแบบใหสอดคลอง

กับส่ือออนไลน และฝกปฏิบัติ   

Principles of writing literature for online media 

and practice  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE903 ความคิดสรางสรรคเพื่อการนําเสนอ   

(Creativity for Presentations)  

แนวคิดดานความคิดสรางสรรค การประยุกตใช

ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอรูปแบบตางๆ  

Concepts of creativity and how to apply it in 

various kinds of presentations  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE904 ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ 

(Debate Skills and Strategic Argumentation) 

หลักการโตวาทีตามระบบรัฐสภาอังกฤษ การคิดเชิง 

วิพากย การอภิปรายดวยหลักการและการสนับสนุน

ความคิดด วยหลัก เห ตุผล การเห็นต า งอย า งมี

วิจารณญาณ ศิลปการส่ือสารดวยวัจนภาษาและอวจัน

ภาษา เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางานในสังคมโลก 

Principles of British Parliamentary debate; 

critical thinking; logic, justification and 

argumentation; respectful disagreement; 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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application of the art of verbal and nonverbal 

communication to global workplace  

  

 

GE905 การเรียนรูนอกหองเรียน 

(Out-of-School Literacies) 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูที่เกิดขึ้น

นอกหองเรียน การพิจารณาความสนใจของตัวเอง 

และการสะทอนการเรียนรูที่ เกิดจากกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน  

Concept and significance of out-of-school  

literacies, consideration of one's own  

interests, and reflection of learning from 

everyday activities  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE906 ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพื่อการพฒันา 

(Puppetry and Creative Art for Development) 

สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ผานจินตนาการและ

กิจกรรมสรางสรรค ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะการคิด

วิเคราะหและการแกปญหาตลอดกระบวนการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรูครอบคลุม การศึกษาคนควา 

ตีความขอมูล การประพันธ  การออกแบบและ

สรางสรรคตัวละครหุน การเขียนบทและ การนําเสนอ

ผลงานละครหุน ผู เรียนจะไดประยุกตทักษะดาน

เทคโนโลยีในการผลิตผลงานนําเสนอในส่ือออนไลน

และ/หรือแสดงละครหุนสําหรับชุมชน 

A course promoting holistic development of 

various disciplines through imagination and cr

eative 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.  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE907 การเขียนคอนเทนทผานส่ือดิจิทัล 

(Content Writing for Digital Media)  

หลักการเขียนคอนเทนท องคประกอบของการเขียน

คอนเทนท กระบวนการคิดและการถายทอดผานส่ือ

ดิจิทัลอยางสรางสรรคและมีศิลปะ   

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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Principles of content writing, elements of 

content writing, creative and artistic thinking 

process and communication via digital media  

  

 

GE908 การรีวิวสินคาและสถานที่ทองเที่ยวในส่ือรวมสมัย 

(Product and Tourist Attraction Reviews in 

Contemporary Media) 

หลักและวิธีการนําเสนอเพื่อรีวิวสินคา ผลิตภัณฑ 

สถานที่ ในส่ือรวมสมัย   

Principles and techniques of product and 

place review in contemporary media 

 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE909 การเขียนสคริปตในส่ือดิจิทัล 

(Script Writing in Digital Media) 

หลักการเขยีนบทและรายการปกิณกะประเภทตางๆ 

และฝกปฏบิัติ   

Principles of writing scripts and 

variety programs and practice  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE910 อาน (ให) เปน 

(Read Effectively) 

เทียบเทา GE054 การอานเพื่อพัฒนาชีวิต (Reading 

for Life Development) 

ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของการอาน อาน

จับใจความสําคัญ อานวิเคราะหและตีความ  ฝก

ปฏิบัติ 

Meanings, significance, and values of reading, 

reading for main idea, analytical and 

interpretative reading, practice 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ

คําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, 

Revised 

course name 

and 

description) 

  
 

 2.3) กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

  

  

 

GE057 นักขาวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 

หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานขาว

โดยนั กข าวพล เมื อง  เทคนิ คการ เก็ บรวบรวม

ขอมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงขาวสารและ

ผลิตเนื้อหาดวยอุปกรณการส่ือสารเคล่ือนที่ 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความ

หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีตอรูปแบบ

การดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม รวมถึงคุณธรรม 

จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพือ่

รับมือกับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 

Advances in technology in the digital era, 

diverse forms of technology, impact of 

technology on people’s way of life in the 

digital era, business management, economy, 

and environment including morals, ethics, 

and human rights, as well as personal 

adjustment for changes in the digital era 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Game) 

เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแขงขัน ความรูที่

จําเปนในการเลนเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 

Decision-making techniques, competition 

techniques, knowledge required in playing 

digital games, case studies related to digital 

games 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ประเภทของตัวแปร 

นิพจน การกําหนดคา โครงสรางพื้นฐานของการเขียน

โปรแกรม การเขียนฟงกชัน 

Introduction to building blocks of 

programming, primitives, expressions, 

assignments, and functions 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร                                      

(Basic of Computers) 

แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรม

ภาษาซี  การแทนรหัสขอมูล  การโคด  หนวยคํานวณ

คอมพิวเตอร  การจัดการและองคประกอบหนวย

ความทรงจําและการประเมินผลการทํางาน 

Fundamental concepts of computer systems. 

The C programming language, data 

representation, machine-level code, 

computer arithmetic, code, memory 

organization and management, and 

performance evaluation. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE215 พื้นฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร                        

(Mathematical Foundations of Computing) 

คณิตศาสตรพื้นฐานทางสําหรับคอมพิวเตอร  ความรู

พื้นฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธทวิภาคและ

อันดับ ประพจนในเชิงตรรกศาสตร เคร่ืองทัวริง และ

พื้นฐานการคํานวณ  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  

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. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE401                                                             ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital Society) 

ความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ 

กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรูสารสนเทศโดยเร่ิม

จากการวเิคราะหความตองการสารสนเทศ  การเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขาถึงสารสนเทศตามความ

ตองการ  การประเมินคาสารสนเทศ  การจัดการ

เนื้อหาและการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและ

ถูกตองตามกฎหมาย 

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 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE403 ทักษะการรูเทาทันส่ือและสังคมดิจิทัล 

(Media Literacy and Digital Social Skills) 

ความหมายของการรูเทาทันส่ือ  อิทธิพลของส่ือที่มีตอ

ผูบริโภค  หลักการและแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของกับ

การรูเทาทันส่ือ จําแนกตามประเภทของส่ือ ไดแก 

ภาพขาว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน 

ภาพยนตร และส่ืออินเทอรเน็ต  โดยเนนทําความ

เขาใจเกี่ยวกับบริบทของส่ือ ครอบคลุมเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยาการสรางสาร  

และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝกวิเคราะหขาวสารใน

ส่ือประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพื่อการรูเทาทันส่ือ 

Media literacy meaning, influence of media 

on consumers, principles and concepts 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, 

Revised 

course name 

and 

description) 
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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) 

แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงคํานวณ ไดแก  การ

แบงปญหาใหญเปนปญหายอย การพิจารณารูปแบบ 

การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบอัลกอริทึม ที่

ส า ม า ร ถ นํ า ม า ป ร ะ ยุ ต เ พื่ อ แ ก ป ญ ห า ใ น

ชีวิตประจําวัน    

Computational thinking concept and steps 

which are decomposition, pattern recognition 

/ data representation, 

generalization/abstraction, and algorithms for 

solving problems in daily life.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE922 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

(Data and Information Manager by 

Application) 

เง่ือนไข สําหรับนักศึกษาทุกคณะยกเวนคณะนิเทศ

ศาสตรความหมายของการจัดการขอมูลสารสนเทศ  

การจัดการเอกสาร การจัดหนาเอกสารการจัดเคา

โครงเอกสาร การสรางตารางและกราฟเพื่อนําเสนอ

ขอมูล และการบริหารจัดการขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 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 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE923 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Technology for Economy and Social) 

เรียนรูนวัตกรรมทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม ความปลอดภัยทางไซเบอร วิทยาการขอมูล 

ขอมูลขนาดใหญ การส่ือสารขอมูลและโทรคมนาคม  

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการแขงขัน และ

ยกระดับการทํางานทางเศรษฐกิจและสังคม    

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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Study digital innovation, modern information 

technology, cybersecurity, data science, big 

data and telecommunication.  To develop 

competitiveness skills for economic and 

social. 

  

 

GE924 ความฉลาดทางดิจิทัลสําหรับที่ทํางานสมัยใหม  

(Digital Intelligence for Modern Workplace) 

ศึกษาโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานดานการจัดการ

เอกสาร  เทคนิ คและฟ งก ชั นที่ จํ า เ ป นต อ ก า ร

ประยุกตใชโปรแกรมพื้นฐานเพื่อจัดการเอกสาร

สํานักงานอยางไดประสิทธิผล และเพิ่มประสิทธิภาพ

การทําเอกสารในระบบการทํางานสมัยใหม  

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 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE925 จิตรกรรมพื้นฐานดิจิทัล  

(Fundamentals of Digital Painting) 

การสรางสรรคงานจิตรกรรมขั้นพื้นฐานดวยการเรียนรู

และเขาใจหลักทฤษฎีสี เสน รูปราง รูปทรงและ

อ งค ป ร ะ ก อ บ ศิ ล ป  ด ว ย ก า ร ใ ช โ ป ร แ ก รม ใน

คอมพิวเตอรหรือแอปพลิเคชันบนไอแพด เชน การ

สรางเลเยอร การผสมสีหรือเลเยอร การสรางแสง และ

อื่นๆ เพื่อผลิตผลงานสรางสรรคในรูปแบบจิตรกรรม

ดิจิทัล    

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. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  
 

 2.4) กลุมทักษะชีวติและการทํางาน  

       (Life and Career Skills) 

  

  

 

GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง                       

(Fundamentals of self-management) 

การบริหารจัดการตนเอง รูจักการจัดการกับชีวิต 

ความคิด ความกลัว ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรง

เฉื่อย ความต่ืนเตน ความโกรธ ความกระวนกระวาย 

การตัดสิน การจัดการกับความลมเหลว รูจักความ

ถนัดของตนเอง และเปาหมายของตนเอง                     

Study of self-management, how to deal with 

life, thoughts, fear, doubt, inspiration, inertia, 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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excitement, anger, agitation, judgment, 

dealing with failure, and understand own 

aptitude and goals. 

  

 

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology for Self-Management) 

หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทํา

ความเข า ใจความแตกต า งระหว า งบุคคลและ

พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู  การ

เรียนรู แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ 

กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ

การปรับตัวเพื่อการรูจักตนเอง เขาใจผูอื่นและปรับตัว

ได 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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE407 จิตวิทยาการทาํงานเปนทีม 

(Psychology for Teams Work) 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชในการ

ทํางานเปนทีม  ทั้งในบทบาทของผูนําในการสราง

ทีมงาน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ความรวมมือ

จัดการกับปญหา  การส่ือสารเพื่อเขาใจผูอื่น  ตลอดจน

การบ ริหารความขัดแย งอย า งสร า งสรรค เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนาํ 

(Personality Development for Leader) 

ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ความเปนผูนํา การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความ

เปนผูนําของตนทั้งดานสติปญญา บุคลิกภาพ อารมณ 

และพฤติกรรมสังคม 

Theory, practice, and skill to develop 

leadership personality, maximizing leadership 

potential regarding intelligence, personality, 

emotion, and social behavior 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

   GE941 หลักการเรียนรูของผูใหญเพื่อการพัฒนาตนเอง 3(3-0-6) รายวิชาใหม 
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(Principles of Adult Learning for Self-

Development) 

ศึกษาหลักและทฤษฎีการเรียนรูของผู ใหญตาม

แนวทางของ Malcolm Knowles เพื่อนํามาปรับใช

กับการจัดโปรแกรมการเรียนรูและการฝกอบรม

สําหรับผูเรียนที่เปนผูใหญ โดยเนนไปที่การพัฒนา

ตนเองทางดานการทํางานและอาชีพ 

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 

(New 

Course) 

  

 

GE942 การเตรียมตัวเพื่อทาํงาน 

(Career Preparation) 

กระบวนการและขั้นตอนการสมัครงาน การเตรียม

ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัคร

งาน เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณงาน และการ

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทํางาน 

Job application process; resumes, application 

forms, cover letters, job interview  

techniques and personality development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

    2.5) กลุมสมดุลชีวติ (Life Balance)   

  

 

GE125 การออกแบบชวีิต 

(Design Your Life) 

หลักการและแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ ระเบียบวิธี

และเคร่ืองมือสําหรับการตัดสินใจคร้ังสําคัญในชีวิต 

การแกไขทัศนคติที่มีความผิดปกติ และการสรางสรรค

ชีวิตที่มีความหมายยิ่งขึ้น วิธีการประเมินเร่ืองราวของ

ชีวิต ชีวิตที่เปรียบเสมือนการเดินทาง และสมดุลของ

การทํางานและชีวิต 

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. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

และยกเลิกการ

ใชการวัดผล

แบบ S/U มา

เปนการวัดและ

ประเมินผล

ตามขอ 9.7 

(Course 

unchanged 

but changed 

group and 

Changed 

evaluation 

criteria from 

S/U to those 

listed in 9.7 

  

 

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

คําบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรส

กล่ินสีเสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และ

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 
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วัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงตอความรูสึก

ของมนุษยและการสรางสรรคศิลปะของทุกดานของ

มนุษย เชน สถาปตยกรรม วรรณศิลป จิตรกรรม 

มัณฑนศิลป การนําความรูเร่ืองรูปรสกล่ินสีเสียงไปใช

ประโยชนทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ 

การโฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร 

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 

(Unchanged) 

 

  

 

GE304 เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม 

(Narratives in the Modern World) 

ความหมายและบทบาทหนาที่ของเร่ืองเลา รูปแบบ

และวิธีการเลาเร่ืองในส่ือตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเลาเร่ือง

เพื่อจุดประสงคตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Meanings and roles of narratives, styles and 

approaches of narratives in different media, 

learn how to narrate stories for different 

purposes effectively   

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธบิาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE311 แดนซ 

(Dance) 

รูปแบบและประเภทของการเตน เชน Junior Dance, 

Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, 

Junior Ballet, ฝกการเตนประเภทตาง ๆ  

Dance genres and movements such as Junior 

Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz 

Move, Junior Ballet, practice of various dance 

movements 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE312 การขับรอง 

(Singing) 

วิธีการใชเสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเสียง 

การฟงและการจับจังหวะ ดนตรี ฝกปฏิบัติการขับรอง

ในงานสังคมและการแสดงโอกาสตาง ๆ ตลอดจนฝก

ทาทางการแสดงออกใหเหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

Voice projection, music genres, voice control, 

listening for beats and rhythms, singing 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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practice for social events and stage 

performance on various occasions, practice of 

movements appropriate for each type of 

events 

  

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

การฟงดนตรีเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซ้ึง

ในคุณคาของการฟงดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการ

ฟงดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะของเพลงและเคร่ือง

ดนตรี 

Music listening for understanding and 

appreciation of its values, development of 

music and its genres, as well as 

characteristics of songs and musical 

instruments 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE314 การจัดดอกไม 

(Flower Decoration) 

ศาสตรและศิลปแหงการจัดแตง และถายทอด

ความหมายของดอกไม  เพื่อขัดเกลาจิตใจใหเขาถึง

ประสบการณสุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขาใจถึงการ

ใชดอกไมเปนภาพตัวแทนแหงการส่ือสารอารมณ

ความรูสึกไดอยางละเอียดลออ 

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 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE315 พัสตราภรณ 

(Costume and Garment) 

ประวัติของเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและ

วัฒนธรรมการตกแตงรางกายใหเหมาะแกระดับบุคคล 

ยุคสมัยและจุดประสงค ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของ

ราชสํานักและชาวบาน  วิเคราะหกรณีศึกษาการ

ออกแบบพัสตราภรณ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัส

ตราภรณไทย 

History of costumes and accessories, fashion 

styling appropriate for social status, times, and 

purposes in the contexts of royal court and 

commoner cultures, analysis of case studies 

relating to costume and garment design, 

revitalization of Thai costumes and garments 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

   GE316 การแตงหนา   3(2-2-5) ยายกลุม 
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(Make-Up)  

ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงหนาเบื้องตน 

และเทคนิคการแตงหนาเพื่อเสริมบุคลิกภาพ  

Basic makeup theories and practice; makeup   

techniques for personality development  

ปรับชื่อวิชา 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, 

Revised 

course name  

and 

description) 

 

 

 

  

 

GE379 หมากลอม 

(Go) 

การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสําหรับเลน

ในชวงเปดเกม  กลางเกม และปดเกม  ความหมาย

ของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเปนตาย  

การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเลนหมากตอ สูตรมุมและ

หมากเด็ด ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

Development of Go concepts and tactics used 

at the opening, middle, and ending stages, 

meaning of territory, types and direction of 

captured and alive stones, ending the game, 

proceeding the game, formula and tricks, 

history and culture 

3(2-2-5) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 

ประวัติและความเปนมาของหมากรุกไทยและหมากรุก

สากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล 

ทักษะและเทคนิคการเลนหมากรุกสากล  การนับศักด์ิ

และกลการเลนของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  

ตลอดจนการฝกปฏิบัติการเลนหมากรุกไทยและหมาก

รุกสากล  เพื่อใหผูเรียนสามารถเลนและเขาใจกล 

ตาง 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 

3(2-2-5) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 

ความรูเบื้องตนของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของ

ตะวันออกและตะวันตก  การสรางสรรคแนวคิด  

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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รูปแบบของแฟชั่นออกเปนงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน

ของแฟชั่นตอสังคม 

Introduction to eastern and western fashion 

design, creative thinking, classification of 

fashion, fashion show, fashion and society 

  

 

GE410 การทําอาหาร 

(Cooking) 

ความรูความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับอาหารทั้งของไทย 

ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุงอาหารและทําขนม

อยางงาย 

Introduction to Thai, eastern, and western 

styles of cooking, cooking practice of both 

savory and dessert dishes 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

ความหมายของความสุขที่แทจริง และการทําความ

เขาใจผานกลไกทางชีววิทยาและกระบวนการทาง

จิตใจ สาเหตุของทุกขและพฤติกรรมที่ไมดีตนเอง ที่

เปนผลจากการแสวงหาความสุขผิดทาง  การสราง

ความสุขและพฤติกรรมที่ดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาใน

ตน เอง  การ คิดบวก  ความฉลาดทางอารมณ  

กระบวนการปรับสมองให คิดดี  ทํ า ดี  ผ านการ

ตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

เพื่อใหพบกับความสุขที่แทจริงภายในตนเอง และเปน

คนดีของสังคมและประเทศชาติตอไป 

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. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE961 วาดวยความสัมพันธกบัเร่ืองเพศ 

(On Relationships and Sexuality) 

ศึกษาเร่ืองเพศ อารมณความรูสึก สุขอนามัย และ

ความสัมพันธรูปแบบตาง ๆ  ของผูคน คูชีวิต ครอบครัว 

วิเคราะหและอภิปรายในขอบเขตมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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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) 

แนววิธีศึกษาเมตาฟสิกสของความสัมพันธแบบรักสาม

เสา การวิเคราะหความเปนจริงและอภิปรายขอ

ถกเถียงดานศีลธรรมในขั้นอภิปรัชญา  

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE963 แอ็คต้ิง 

(Acting) 

การแสดงตอหนาผูชม การแสดงผานส่ือออนไลน  

การแสดงอารมณความรู สึก และการเคล่ือนไหว

รางกาย  

Live performance; online presence; emotiona

l expression; body movement  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE964 การเยียวยาจิตใจเพื่อสรางสมดุลในชีวิต 

(Mind Healing for Work-Life Balance) 

การสรางสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว การ

ต้ังเปาหมายในชีวิตที่สอดคลองและเหมาะสมกับ

ตนเอง แนวทางการลดความเครียดและการผอนคลาย

ในชีวิตประจําวัน การเยียวยาจิตใจเมื่อประสบปญหา

และความ ผิดหวั ง  ด ว ยแนวทางและวิ ธี ก า รที่

หลากหลาย  

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  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 

  

 

GE965 การเสริมสรางกําลังใจเพื่อพิชิตปญหา 

(Encouragement to Overcoming Problems) 

การสํารวจเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงและวิเคราะหปญหา 

วิธีคนหาและพัฒนาทักษะเพื่อเสริมสรางพลังใจ การ

คนหาทรัพยากรสนับสนุนในการแกปญหา การจัดการ

อารมณและความเครียดเมื่อมีอุปสรรค ทักษะการปรับ

ความคิดเพื่อฝาฟนอุปสรรค การหาทางออกและ

ทางเลือกใหมที่เหมาะสมในการแกปญหา การนํา

ตนเองกลับสูสภาวะสมดุลหลังการเผชิญปญหา  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New 

Course) 
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A survey for cause analysis and problem  

solving; method of searching and developings

kills 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  

 

 

 

 

 2.5 กลุมวิชาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยืน 

(Quality of Life and Sustainable Society) 

  ยกเลิกกลุมวิชาน้ี (Cancelled)   

 กลุมคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life) 

  ยกเลิกกลุมวิชาน้ี ปรับยายรายวิชาน้ีไปอยูกลุมใหม 

(Cancelled and Moved new group) 

  

GE401                                                             ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital Society) 

ความหมายและความสํา คัญของการ รู สารสนเทศ 

กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรูสารสนเทศโดยเร่ิมจาก

การวิ เคราะหความตองการสารสนเทศ  การเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขาถึงสารสนเทศตามความ

ตองการ  การประเมินคาสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหา

และการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกตองตาม

กฎหมาย 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

      (Media and Information Technology 

Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society) 

ความหมาย ความสําคัญขององคความรูที่มีตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู

รวมกัน  พลังแหงการเรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการ

เรียนรู  สังคมและเครือขายการเรียนรู   พลวัตของ

กระบวนการเรียนรู  สังคมการเรียนรูในเครือขายโลก

ออนไลน  แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  การสรางพลังอํานาจและ

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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ความตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเปน

ระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่พึงประสงคไดตอไป 

Meaning and importance of knowledge in human 

resource development, developing and sharing 

knowledge, power of knowledge, concepts of 

learning organization, learning society and 

network, learning dynamics, online learning 

society, learning resources, strategic 

development of learning society, systematic life-

long learning 

GE403 ทักษะการรูเทาทันส่ือ 

(Media Literacy Skill) 

ความหมายของการรูเทาทันส่ือ  อิทธิพลของส่ือที่มีตอ

ผูบริโภค  หลักการและแนวคิดสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการ

รูเทาทันส่ือ จําแนกตามประเภทของส่ือ ไดแก ภาพขาว 

โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ภาพยนตร และส่ือ

อินเทอรเน็ต  โดยเนนทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของส่ือ 

ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยา

การสรางสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝกวิเคราะห

ขาวสารในส่ือประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพื่อการรูเทา

ทันส่ือ 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

      (Media and Information Technology 

Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Course 

unchanged 

but changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

 

 

 

GE404 จิตวิทยาวยัรุน 

(Adolescent Psychology) 

แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุน

ในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ปจจัยแวดลอมที่

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน ปญหา

และการปรับตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน การพัฒนาชีวิต

อยางมีคุณคาและมีเปาหมาย 

Concepts, theories, and research on biological, 

mental, emotional, and social developments of 

adolescents; factors effecting adolescents’ 

behavior and personality; adolescents’ problems 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามยั (Health Literacy) 
 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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and adjustments in the present day; developing 

life goal and value. 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Development Psychology) 

ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ  ปจจัย 

ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

บุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ 

สังคมและสติปญญาในแตละชวงวัย 

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 

 

 

 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามยั (Health Literacy) 
 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology for Self-Management) 

หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทํา

ความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและพฤติกรรม

ทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู  การเรียนรู แรงจูงใจ 

ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบ

เติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรูจัก

ตนเอง เขาใจผูอื่นและปรับตัวได มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการดําเนินชีวิต 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

      (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE407 จิตวิทยาการทาํงานเปนทีม 

(Psychology for Teams Work) 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชในการ

ทํางานเปนทีม  ท้ังในบทบาทของผูนําในการสรางทีมงาน  

มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ความรวมมือจัดการกับ

ปญหา  การส่ือสารเพื่อเขาใจผูอื่น  ตลอดจนการบริหาร

ความขัดแยงอยางสรางสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

Psychological theories and concepts applied to 

teamwork as a leader or follower, human 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

      (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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relations at work, cooperation in problem 

solving, effective communication, and conflict 

management 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนาํ 

(Personality Development for Leader) 

ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ความเปนผูนํา การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเปน

ผูนําของตนท้ังดานสติปญญา บุคลิกภาพ อารมณ และ

พฤติกรรมสังคม 

Theory, practice, and skill to develop leadership 

personality, maximizing leadership potential 

regarding intelligence, personality, emotion, and 

social behavior 

 

 

 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

      (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 

ความรูเบื้องตนของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออก

และตะวันตก  การสรางสรรคแนวคิด  รูปแบบของแฟชั่น

ออกเปนงานแสดงแฟชั่น  ประโยชนของแฟชั่นตอสังคม 

Introduction to eastern and western fashion 

design, creative thinking, classification of fashion, 

fashion show, fashion and society 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE410 การทําอาหาร 

(Cooking) 

ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย 

ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุงอาหารและทําขนมอยาง

งาย 

Introduction to Thai, eastern, and western styles 

of cooking, cooking practice of both savory and 

dessert dishes 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

หลักการดูแลรางกาย การนวด โภชนาการ และการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิต

แจมใส ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมความงาม 

Principles of body care, massage, nutrition and 

exercise for health, beauty, as well as 

concentration and clear mind, beauty products 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามยั (Health Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 
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ความหมายของความสุขที่แทจริง และการทําความเขาใจ

ผานกลไกทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุ

ของทุกขและพฤติกรรมที่ไมดีตนเอง ที่เปนผลจากการ

แสวงหาความสุขผิดทาง  การสรางความสุขและพฤติกรรม

ที่ดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก ความ

ฉลาดทางอารมณ กระบวนการปรับสมองใหคิดดี ทําดี 

ผานการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เพื่อให

พบกับความสุขที่แทจริงภายในตนเอง และเปนคนดีของ

สังคมและประเทศชาติตอไป 

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. 

 (Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ       

(Applied Creative and Critical Thinking) 

การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การคิด

เชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค การลดความเอนเอียง

ทางความคิด เพื่อประยุกตใชกับปญหาจริงในดานตางๆ 

Practicing Logical reasoning, problem solving, 

critical and creative thinking, recognizing and 

mitigating cognitive biases, and applying them to 

concrete problems across domains. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE414 ระบบและสังคม                             

(Systems and Society) 

การศึกษาการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎี

ระบบที่จะทําใหเขาใจพฤติกรรมมนุษยและพลวัติของกลุม 

และประยุกต ใชความรู ในการวิ เคราะหและพัฒนา

ปฏิสัมพันธทางสังคม 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

 กลุมสังคมยั่งยืน 

(Sustainable Society) 

  ยกเลิกกลุมวิชาน้ี  และยายรายวชิาไปอยูกลุมใหม 

(Cancelled and Moved new group) 
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GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดชโดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน 

ศาสตรพระราชาในดานตางๆอาทิ ดานเศรษฐกิจ สังคม 

ส่ิงแวดลอม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประยุกตทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  เพื่อการดําเนิน  

ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

  

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 

(TCC and Our UTCC) 

ประวัติความเปนมาของหอการคาไทย  เครือขายของ

หอการคาไทย บทบาทของหอการคาไทยและมหาวิทยาลัย

หอการคาไทยตอสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ

สากล  บุคคลสําคัญท่ีมีคุณูปการตอหอการคาไทยและ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable Society) 

หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ เหตุการณ 

ปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบ

ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัย

และผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะหแนวทางแกไข 

ปองกันปญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให เกิด

คุณประโยชนตอตนเอง  ผูอื่น และสังคมที่ยั่งยืน 

Principles and basic concepts relating to major 

events and problems in Thailand and world 

society, family system, economic system, political 

and administrative system, education system, 

health care system, analysis of factors and 

impacts as well as synthesis of problem solution 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 
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and prevention or improvement plan to benefit 

oneself, others, and sustainable society 

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บอเกิดและ

วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายท่ีสําคัญ  

ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การ

จัดทํากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช

กฎหมายการตีความ   การอุดชองวาง  การยกเลิก

กฎหมายและกฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน  บุคคล 

นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมาย

อาญา 

Definition of law, source of law and evolution of 

law; legal system, origin of law including 

legislation process, enforcement of law, 

interpretation, legal loopholes; law relating to 

everyday life such as person, legal act, right over 

individual and right over  property, and criminal 

law 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

  

GE455 ทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property) 

กฎหมายคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา   ลิขสิทธิ์  

สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายทางการคา  การคุมครองผลงานที่

เกิดจากทรัพยสินทางปญญา  การอนุญาตใหใชสิทธิ การ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การเอาผิดกับผูละเมิด 

รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

Intellectual property law, copyright, trademark; 

protection, licensing, registration and 

infringement of intellectual property including 

related case studies 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and 

Entrepreneurship) 

 รายวิชาคงเดิม

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE456 การทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 

(Geography and Cultural Tourism) 

ลักษณะ และความสําคัญของภูมิศาสตร ที่มีอิทธิพลตอ

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  เอกลักษณ

และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การ

วางแผนกิจกรรมการทองเท่ียวใหสอดคลองกับลักษณะ

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การนําความรูไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว 

Characteristics and importance of geography 

influencing culture and creative tourism, 

geographical and cultural identity, tourism 

activity planning in accordance with geography 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and 

Entrepreneurship) 

 รายวิชาคงเดิม

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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and culture, applying knowledge to professions 

in tourism industry 

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตรการทองเที่ยวไทย 

(Geography and History for Thai Tourism) 

ลักษณะทางกายภาพและประวั ติศาสตรของแหลง

ทองเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอการทองเที่ยวไทย 

Physical and historical characteristics of 

Thailand’s tourist attractions including society, 

culture, tradition, works of art, problems, and 

impacts on Thai tourism industry 

 

 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE458 มโนทัศนเร่ืองความตาย 

(Concept of Death) 

ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับ

ความตายของ นักปรัชญาสําคัญของโลก  วิเคราะหโลก

ทัศนเกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เร่ืองเลาวรรณคดี

เพื่อใหเขาใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคน

ไทย  ภาวะคนใกลตาย  การเตรียมตัวตายอยางมีสติ  

แนวคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 

Death philosophy in religions, concepts of death 

by prominent world philosophers, analysis of 

death concept from discourse, sayings, and 

literature leading to the understanding of Thai 

concepts of death, dying state, mindful 

preparation for death, concepts relating to life 

after death 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE459 พุทธธรรมกับการแกปญหาชีวิต 

(Buddhist Principles and Life Solutions) 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนํามาใชแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน  ทั้งในชีวิตสวนตัว การทํางาน และการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม  โดยใชกรณีศึกษาเหตุการณในชีวิต

จริงที่เผยแพรในส่ือตาง ๆ  

Buddhist practice as a solution to everyday life 

problems including personal life, work, and living 

with others in society, authentic case studies 

relating to life problems and solutions 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE460 นิเวศสํานึก 

(Ecological Consciousness) 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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มโนทัศนเ ร่ืองนิเวศสํานึกของคนไทย  ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติจากบทอานตาง ๆ  กําเนิดและ

พัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมในสังคม  แนวทางการสรางนิเวศสํานึก การ

สรางสรรคส่ือเพื่อรณรงค เร่ืองนิเวศสํานึก อาทิ การสราง

ภาพยนตรส้ัน การผลิตโปสเตอรเพื่อประชาสัมพันธ การ

ดําเนินโครงการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  การแสดงละคร

เวท ี

Concepts of ecological consciousness among Thai 

people, relationship between humans and nature, 

origins of natural resources and environmental 

conservation in modern society, building 

ecological consciousness; ecological 

consciousness campaigns, short films, posters, 

and stage dramas 

GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

ปรากฏการณ  ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม  อันเนื่องมาจาก

ระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทนุ

นิยม โครงสรางทางภูมิศาสตรและการเคล่ือนยายของกลุม

ชาติพันธุ  นโยบายและขอตกลงความรวมมือท่ีเกี่ยวของ

กับส่ิงแวดลอมของประชาคมอาเซียน  โครงสรางองคกร

และกลไกความรวมมือดานส่ิงแวดลอมของอาเซียน และ

แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมในอาเซียนอยางยั่งยืน 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.2) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 

      (Science, Technology and Environment) 

 รายวิชาคงเดิม

แตปรับยาย

กลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 

การปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มี

พฤติกรรมโดยรวมที่ดีงามใฝดี ยึดมั่นในจริยธรรม สาเหตุ 

รูปแบบ สถานการณ ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูก

จิตสํานึกใหมีสวนรวมในการตานทุจริตโดยใชกรณีศึกษา

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ดานการ

ปองกันการทุจริต 

Cultivate a responsibility for themselves and the 

society, display decent, righteous and moral 

oriented behaviors. Causes, patterns, situations, 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 
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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 การรูเทาทันคอรัปชั่น 

(Understanding Corruption) 

แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วธิีการของการคอรัปชั่น 

ปญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่นที่มีตอสังคม โดยใช

กรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปชั่นที่

มีผลตอการสรางสังคมที่ยั่งยืน 

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 

  

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ 

ขบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางสรรค 

Meaning of corporate social responsibilities, 

concepts, principles and processes used in 

creating creative corporate social responsibilities 

projects. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 

  

GE465 การบริการชุมชน                                          

(Community Service) 

การเรียนรูดวยการทํา การสํารวจและการมีสวนรวมในวิธี

ที่จะคืนใหกับชุมชนในขณะที่การพัฒนาตัวเองและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลกับการทํางานเปนทีม ผานการ

บริการแกผูอื่นประสบการณใหมที่จะไดรับจากการเขาใกล

ปญหาดวยวิธีการแกไขในขณะที่สรางความเชื่อมั่น

มิตรภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืน   

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. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 

  

GE466 การทองเที่อยวและการตอนรับนักทองเที่ยวดวยไมตรีจิต 

(Tourism and Hospitality) 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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เง่ือนไข นักศึกษาทุกคณะ  ยกเวนคณะการทองเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ 

ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการ

ทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของไทยและ

ตางประเทศ รูปแบบการทองเที่ยวสมัยใหม พฤติกรรม

นักทองเที่ยวและการส่ือสารขามวัฒนธรรม การตอนรับ

นักทองเที่ยว และการเปนเจาบานที่ดี  

Meaning, significance and components of 

tourism. Important tourism resources in Thailand 

and abroad. Types of tourism. Tourists’ behavior. 

Cross-cultural communication. Hospitality and 

services. 
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ภาคผนวก (Appendix) 

รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (General Education Course Codes) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

(Revised Curriculum 2017) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

(Revised Curriculum 2021) 

รหัสวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

(General Education Course Codes) 

 

รหัสวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป* 

(General Education Course Codes)* 

 

รหัสวิชาประกอบดวย 2 หลักแรกเปนตัวอักษร  

และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 

(Course code consists of the first 2 letters followed 

by 3 digits of numbers.) 

 

รหัสวิชาประกอบดวย 2 หลักแรกเปนตัวอักษร  

และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 

(Course code consists of the first 2 letters followed by 3 digits 

of numbers.) 

 

หลักท่ี 1–2 

(Digits 1-2) 

GE = หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(GE = General Education Courses) 

หลักท่ี 1–2 

(Digits 1-2) 

GE = หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(GE = General Education Courses) 

หลักท่ี 3-5 

(Digits 3-5) 

หลักท่ี 3 (Digit 3) 

0 = กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  

(Language and Communication Skills) 

1 = กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

(Business and Entrepreneurship) 

2 = กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(Science and Technology) 

3 = กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

4 = กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

(Quality of Life and Sustainable 

Society) 

หลักท่ี 4 – 5 (Digits 4-5) 

ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99  

(Course order from 01-99) 

 

 

 

 

หลักท่ี 3-5 

(Digits 3-5) 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

หลักท่ี 3 (Digit 3) 

0 = กลุมภาษาของโลก (World Language) 

1 = กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 

2 = กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

(Science, Technology and Environmental Literacy) 

      กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

3 = กลุมสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics 

and Culture) 

4 = กลุมความเปนพลเมือง (Civil Literacy) 

9 = กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

หลักท่ี 4 – 5 สําหรับ กลุมความรู (Knowledge) 

ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99 

(Course order from 01-99) 

หลักท่ี 4 – 5 สําหรับ กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and 

Attitude) 

01-20 = กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning 

and Innovation Skills) 

21-40 = กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 
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41-60 = กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career 

Skills) 

61-80 = กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

* รหัสวิชาท่ีเปนรายวิชาเดิม ใหคงใชรหัสเดมิ โดยไมตองปรับเปลี่ยนรหัสวิชาตามกลุมวิชาใหม 

*Original course codes remain unchanged and unaffected by new course groupings. 

 


