1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Computer Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Computer Science)
3. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
5. ตัวอย่างวิชาทีน่ ่าสนใจ
การทาเหมืองข้ อมูล (Data Mining)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ (Agile Software Development)
การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Network)
เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค (Web and Framework Technology)
การออกแบบประสบการณ์ผ้ ใู ช้ (User Experience Design)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร ระบบ SAP (Enterprise Resource Planning System)
การโปรแกรมภาษาอาบับ (ABAP Programming)
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology)
การคิดเชิงนวัตกรรมดิจิทลั และการโค้ ด (Digital Innovative Thinking and Coding)
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship)
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทลั (E-commerce and Digital Marketing)
6. อาชีพ/ตาแหน่งงานทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา เช่น
1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2) นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4) โปรแกรมเมอร์
5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
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6) ผู้ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
7) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
8) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
9) นักพัฒนาเว็บไซต์ และโมบายด์แอปพลิเคชัน
10) นักพัฒนาโปรแกรมระบบงานอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง
11) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12) ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยี
13) นักทดสอบระบบ
14) Startups
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :

25510561103676

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
Bachelor of Science (Computer Science)
B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก/หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มี เ ป้ า หมายในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ พื น้ ฐานทางด้ า น
คอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อการนาไปประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
132 หน่วยกิต
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และยัง
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรื อสามารถเป็ นผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัว
หรื อเป็ นเจ้ าของธุรกิจได้
ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น
1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อนักวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
2) นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4) โปรแกรมเมอร์
5) ผู้ดแู ลระบบเครื อข่ายและเครื่ องแม่ขา่ ย
6) ผู้ดแู ลและพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
7) ผู้จดั การโครงการซอฟต์แวร์
8) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
9) นักพัฒนาเว็บไซต์ และโมบายด์แอปพลิเคชัน
10) นักพัฒนาโปรแกรมระบบงานอินเทอร์ เน็ตในสรรพสิ่ง
11) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
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9. ชื่อ ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

4

5

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ )
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางอารี วรรณ
สุขวิลยั

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วท.บ. (คณิตศาสตร์ )

นางสาวสิริธร
เจริ ญรัตน์

นางลักขณา
คิดบรรจง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ )

นางสาวน ้าฝน
อัศวเมฆิน

อาจารย์

นางสาวมยุรี
ศรี กลุ วงศ์

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ )
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
(เกียรตินิยมอันดับหนึง่ )
Ph.D. (Computer Science)
M.Sc. (Information
Management)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
2539
2528

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

2544

สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

2539

University of Bath, UK
Asian Institute of
Technology
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2555
2541

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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2538

2537
2552
2542

2537

3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรแบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้ องกับที่กาหนดไว้ ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
132 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต
ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ
21 หน่วยกิต
1) กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (15 หน่วยกิต)
2) กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ (3 หน่วยกิต)
3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต)
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก
9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยนจากกลุม่ วิชาต่อไปนี ้
1) กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
2) กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4) กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม
5) กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่ วยกิต
1) วิชาแกน
15 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้ าน
57 หน่วยกิต
- กลุม่ ประเด็นด้ านองค์การระบบสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
- กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (9 หน่วยกิต)
- กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (15 หน่วยกิต)
- กลุม่ โครงสร้ างพื ้นฐานของระบบ (24 หน่วยกิต)
- กลุม่ ฮาร์ ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต)
3) วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
แบ่งเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก หลักสูตรปกติ
วิชาเลือก
21
หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3
หน่วยกิต
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แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6
หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
3.1.2.4 วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม
9 หน่ วยกิต
(หน่วยกิตนับเป็ นส่วนหนึง่ ของหมวดวิชาเฉพาะ)
3.1.3 รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้ วย 2 หลักแรกเป็ นตัวอักษร และตามด้ วยตัวเลข 3
หลัก มีความหมายดังนี ้
1) รหัสหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักที่ 1 - 2 GE = หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 2
0 = กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
1 = กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
2 = กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3 = กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม
4 = กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
2) รหัสหมวดวิชาเฉพาะ
หลักที่ 1 - 2 AC = คณะบัญชี
ST = วิชาแกนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
SP = วิชาเฉพาะด้ านและวิชาเลือก สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักที่ 3
1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
8 = วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
9 = วิชาที่รับบริการจากคณะอื่น
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
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3.1.3.2 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้ องเรี ยน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จานวน 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

GE001
GE002
GE003

ชื่อวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
(English for Communication 1*)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*
(English for Communication 2*)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

3(3-0-6)

-

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002*
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน GE003*
(English for Communication in Careers 1*)
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน GE004*
(English for Communication in Careers 2*)
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
* หมายเหตุ รายละเอียดเกณฑ์คะแนน TOEIC หรื อเกณฑ์ที่กาหนดให้ เทียบเท่าได้ เป็ นไปตามหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ก)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 15

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

GE101

การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

-

-

ส่ วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิตจากกลุ่มวิชา
ต่ อไปนี ้
- กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
- กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม
- กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก เป็ นไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ก)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่ วยกิต
2.1) วิชาแกน
รหัสวิชา

AC952
ST111

ST112
ST211
ST212

ชื่อวิชา

การบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์เบื ้องต้ น
(Introduction to Calculus and Analytic
Geometry)
พื ้นฐานสถิตสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์
(Basic Statistics for Scientists)
คณิตศาสตร์ ดีสครี ต
(Discrete Mathematics)
การคานวณเชิงตัวเลขเบื ้องต้ น
(Introduction to Numerical
Computation)

15 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
กลุม่ ประเด็นด้ านองค์การและระบบสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

SP332
SP339

การจัดการระบบสารสนเทศ
(Information System Management)
จรรยาบรรณและกฎหมายสาหรับวิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์
(Ethics and Law for Computer
Professions)

-

57 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

-

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 17

กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

SP213

SP214
SP403

การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management Systems)
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Senior Project in Computer Science)

กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

SP108

SP109
SP215
SP333
SP334

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Computer Programming
Fundamentals)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Analysis and Design)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
การทาเหมืองข้ อมูล
(Data Mining)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

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

เงื่อนไข

ศึกษาก่อน
SP108
ศึกษาก่อน
SP216
สอบผ่านวิชาเฉพาะ
ด้ านไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP108
ศึกษาก่อน
SP109
ศึกษาก่อน
SP215
-

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

-

18 – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2561)

กลุม่ โครงสร้ างพื ้นฐานของระบบ (24 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

SP110
SP111
SP216
SP217
SP335
SP336
SP337
SP338

ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Computer System)
เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค
(Web and Framework Technology)
โครงสร้ างข้ อมูล
(Data Structures)
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm Analysis and Design)
ระบบปฏิบตั กิ าร
(Operating Systems)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer
Network)

กลุม่ ฮาร์ ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

SP218

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SP108
ศึกษาก่อน
SP216
ศึกษาก่อน
SP218
ศึกษาก่อน
ST111
ศึกษาก่อน
ST211
ศึกษาก่อน
SP218

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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

-

เงื่อนไข

-

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 19

2.3) วิชาเลือก

24 หน่ วยกิต

- แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกเรี ยนวิชาเลือก จานวน 24 หน่วยกิต
- แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา เรี ยนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
จานวน 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนวิชาเลือก จานวน 18 หน่วยกิต
กลุม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

SP340
SP341
SP342

SP343

SP430
SP431
SP432
SP433

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Science I)
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
(Special Topics in Computer Science II)
หัวข้ อพิเศษทางปฏิบตั กิ ารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1
(Special Topics in Computer Science
Workshop I)
หัวข้ อพิเศษทางปฏิบตั กิ ารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2
(Special Topics in Computer Science
Workshop II)
การพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบเอจายล์
(Agile Software Development)
ระบบฐานความรู้
(Knowledge-Based Systems)
การประมวลผลแบบขนาน
(Parallel Computing)
ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร
(Enterprise Resource Planning System)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SP333
ศึกษาก่อน
SP337
ศึกษาก่อน
SP335
-

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

-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SP434

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
(Application Development for Mobile
Devices)
การประมวลผลทางการเงิน
(Financial Computing)
การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์
(Software Project Management)
การกาหนดและการจัดการความต้ องการ
ทางซอฟต์แวร์
(Software Requirement Specification
and Management)
การทดสอบซอฟต์แวร์
(Software Testing)
การสื่อสารแบบไร้ สายและเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Communication)
การจัดการเครื อข่าย
(Network Management)
ความมัน่ คงทางด้ านสารสนเทศและ
เครื อข่าย
(Network and Information Security)
สื่อประสม
(Multimedia)
การออกแบบส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้
(User Interface Design)

SP435
SP436
SP437

SP438
SP439
SP440
SP441

SP442
SP443

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

ศึกษาก่อน
SP109

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SP333
ศึกษาก่อน
SP333

3 (3-0-6)

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

ศึกษาก่อน
SP333
ศึกษาก่อน
SP338
ศึกษาก่อน
SP338
ศึกษาก่อน
SP338

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP213

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 21

รหัสวิชา

SP444
SP445
SP446
SP447
SP448
SP449
SP450
SP451
SP452
SP453
SP454
SP455
SP456

ชื่อวิชา

การโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
วิทยาศาสตร์ การคานวณ
(Computational Science)
การออกแบบประสบการณ์ผ้ ใู ช้
(User Experience Design)
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business Systems)
การโปรแกรมภาษา ABAP
(ABAP Programming)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
เทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain Technology)
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
การเรี ยนรู้ของเครื่ อง
(Machine Learning)
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
(Cloud Computing)
การบริ หารเครื่ องแม่ขา่ ย 1
(Server Administration 1)
การบริ หารเครื่ องแม่ขา่ ย 2
(Server Administration 2)
การโจรกรรมและพิสจู น์หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์
(Computer Hacking and Forensics)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

ศึกษาก่อน
SP111
ศึกษาก่อน
ST212
ศึกษาก่อน
SP111
-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP214
-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP337
ศึกษาก่อน
SP335
ศึกษาก่อน
SP338
ศึกษาก่อน
SP454
ศึกษาก่อน
SP338

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

SP457

ชื่อวิชา

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(Geographic Information Systems)

กลุม่ ธุรกิจและการประกอบการ
รหัสวิชา

SP458

SP459
SP460

ชื่อวิชา

การตลาดออนไลน์สาหรับนวัตกรรมดิจิทลั
(Online Marketing for Digital
Innovation)
แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Portfolio)
การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลง
(Innovation,Technology and Change
Management)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

ศึกษาก่อน
SP214

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

-

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
หรื อมหาวิทยาลัยในประเทศ หรื อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีสญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้ องกับระบบวิชาต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 23

4) วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม 9 หน่ วยกิต
(หน่วยกิตนับเป็ นส่วนหนึง่ ของหมวดวิชาเฉพาะ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
SP800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
ศึกษาไม่น้อยกว่า
(Co-operative Education)
6 ภาคการศึกษา
หรื อคณบดีให้ ความ
เห็นชอบ
SP801 การฝึ กงานด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (300 ชัว่ โมง)
หน่วยกิตสะสมไม่
(Trainning on Computer Science)
น้ อยกว่า
90 หน่วยกิต และ
หัวหน้ าหลักสูตรฯ
ให้ ความเห็นชอบ
รายวิชาที่ได้ รับการยกเว้ นสาหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน
นักศึกษา ปวส. เทียบโอนที่เข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ ได้ รับการยกเว้ นรายวิชาดังต่อไปนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ ได้ รับการยกเว้ น
- วิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
- วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้
2. หมวดวิชาเฉพาะ ได้ รับการยกเว้ น
- วิชา AC952 การบัญชีเบื ้องต้ น
- วิชา SP110 ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ได้ รับการยกเว้ นทังหมด
้
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3.1.4 แผนการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปี การศึกษา ดังนี ้
แผน ก หลักสูตรปกติ
ชัน้ ปี 1 / ภาคต้ น
รหัสวิชา
GE002
GE101
GE201
SP108
SP110
GExxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Computer Programming Fundamentals)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Computer Systems)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป - เลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

-

ชัน้ ปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE001
GE003

ST111
ST112
SP109
SP111

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์เบื ้องต้ น
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry)
พื ้นฐานสถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(Basic Statistics for Scientists)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค
(Web and Framework Technology)
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002
หรื อคะแนน TOEIC
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP108
-

3 (2-2-5)
18
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ชัน้ ปี 2 / ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)

AC952

การบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)
คณิตศาสตร์ ดสี ครีต
(Discrete Mathematics)
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Analysis and Design)
โครงสร้ างข้ อมูล
(Data Structures)
รวม

ST211
SP213
SP215
SP216

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน GE003
หรื อคะแนน TOEIC
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SP108
ศึกษาก่อน
SP109
ศึกษาก่อน
SP108

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

ชัน้ ปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)

ST212

การคานวณเชิงตัวเลขเบื ้องต้ น
(Introduction to Numerical Computation)
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management Systems)
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm Analysis and Design)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

SP214
SP217
SP218

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อนGE003
หรื อคะแนน TOEIC
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP216
ศึกษาก่อน
SP216
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
18
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ชัน้ ปี 3 / ภาคต้ น
รหัสวิชา
SP333
SP335
SP337
SP338

ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
ระบบปฏิบตั ิการ
(Operating Systems)
ปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Network)
วิชาเลือก 2 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน
SP215
ศึกษาก่อน
SP218
ศึกษาก่อน
ST211
ศึกษาก่อน
SP218

6
18

ชัน้ ปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SP332
SP336
SP339

ชื่อวิชา
การจัดการระบบสารสนเทศ
(Information System Management)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
จรรยาบรรณและกฎหมายสาหรับวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
(Ethics and Law for Computer Professions)
วิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
6
3
18

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน
ST111
-

-

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 27

ชัน้ ปี 3 / ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
SP801

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (300 ชัว่ โมง)

ชื่อวิชา
การฝึ กงานด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Trainning on Computer Science)

รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน
หน่วยกิตสะสมไม่
น้ อยกว่า
90 หน่วยกิต และ
หัวหน้ าหลักสูตรฯ
ให้ ความเห็นชอบ

3

ชัน้ ปี 4 / ภาคต้ น
รหัสวิชา
GExxx
SP334

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป - เลือก
การทาเหมืองข้ อมูล
(Data Mining)
วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

-

3
3
12

ชัน้ ปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SP403

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Senior Project in Computer Science)

GExxx

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป - เลือก
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (0-6-5)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
สอบผ่านวิชา
เฉพาะด้ านไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3
9
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-

แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
ชัน้ ปี 1 / ภาคต้ น
รหัสวิชา
GE002
GE101
GE201
SP108
SP110
GExxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Computer Programming Fundamentals)
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Computer Systems)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป - เลือก
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

-

ชัน้ ปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE001
GE003

ST111
ST112
SP109
SP111

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์เบื ้องต้ น
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry)
พื ้นฐานสถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(Basic Statistics for Scientists)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค
(Web and Framework Technology)
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002
หรื อคะแนน TOEIC
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP108
-

3 (2-2-5)
18
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ชัน้ ปี 2 / ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)

AC952

การบัญชีเบื ้องต้ น
(Introduction to Accounting)
คณิตศาสตร์ ดสี ครีต
(Discrete Mathematics)
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
(Human Computer Interaction)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Analysis and Design)
โครงสร้ างข้ อมูล
(Data Structures)
รวม

ST211
SP213
SP215
SP216

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน GE003
หรื อคะแนน TOEIC
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน
SP108
ศึกษาก่อน
SP109
ศึกษาก่อน
SP108

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

ชัน้ ปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)

ST212

การคานวณเชิงตัวเลขเบื ้องต้ น
(Introduction to Numerical Computation)
ระบบจัดการฐานข้ อมูล
(Database Management Systems)
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ
(Algorithm Analysis and Design)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

SP214
SP217
SP218

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อนGE003
หรื อคะแนน TOEIC
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
SP216
ศึกษาก่อน
SP216
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
18
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ชัน้ ปี 3 / ภาคต้ น
รหัสวิชา
SP333
SP335
SP337
SP338

ชื่อวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
ระบบปฏิบตั ิการ
(Operating Systems)
ปั ญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
การสื่อสารข้ อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Computer Network)
วิชาเลือก 2 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน
SP215
ศึกษาก่อน
SP218
ศึกษาก่อน
ST211
ศึกษาก่อน
SP218

6
18

ชัน้ ปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SP332
SP336
SP339

ชื่อวิชา
การจัดการระบบสารสนเทศ
(Information System Management)
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
จรรยาบรรณและกฎหมายสาหรับวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
(Ethics and Law for Computer Professions)
วิชาเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
6
3
18

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาก่อน
ST111
-

-
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ชัน้ ปี 3 / ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3
3

ชื่อวิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ชัน้ ปี 4 / ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SP334

การทาเหมืองข้ อมูล
(Data Mining)
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Senior Project in Computer Science)

SP403

GExxx

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (0-6-5)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป – เลือก 2 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน
สอบผ่านวิชา
เฉพาะด้ านไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต

6
3
15

ชัน้ ปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SP800

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

รวม

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้ วยตนเอง)
6 (0-40-20)

เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาไม่น้อยกว่า
6 ภาคการศึกษา
หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ

6

หมายเหตุ: - คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมี
ประกาศแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรี ยนทีเ่ หมาะสม
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้ องเรี ยน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จานวน 15 หน่ วยกิต
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้ านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขี ยน การใช้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการใช้ ภาษาไทยโดยใช้ บทเรี ยน บท
อ่าน และแบบฝึ กหัดที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรี ยน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการ
ฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาสัน้ ๆ การพูดทักทาย
เริ่มต้ นบทสนทนา แนะนาตนเอง ต้ อนรับ ถามและตอบข้ อมูลอย่างง่าย การอ่านข้ อความระดับย่อ
หน้ าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้ อความสัน้ ๆ ในรูปแบบ
ทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
GE002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรื อ คะแนน TOEIC หรื อ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ นทักษะการ
ฟั งเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนาที่ซับซ้ อนขึ ้น การมีส่วน
ร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่พบ
ในชีวิตประจาวัน รวมทังการน
้
าเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้ อความ
ในหัวข้ อที่หลากหลายทังในรู
้ ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
GE003
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
3(3-0-6)
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรื อ คะแนน TOEIC หรื อ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้ องกับสาขาวิชา
บูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กสนทนาทางโทรศัพท์นาเสนอข้ อมูล เปรี ยบเทียบ
และวิเ คราะห์ ข้อมูล ทางธุ รกิ จ เขี ยนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรื อ
บทความเพื่ อศึกษารายละเอี ยดและสรุ ปใจความส าคัญ กาหนดให้ มี การอ่านนอกเวลาและ
การศึกษาด้ วยตนเอง
GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
3(3-0-6)
(English for Communication in Careers 2)
ศึก ษาก่ อ น GE004 ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในงานอาชี พ 1 หรื อ คะแนน
TOEIC หรื อเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้ องกับสาขาวิชา
บูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กเสนอและอภิปรายข้ อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุ ป
ใจความสาคัญ กาหนดให้ มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้ วยตนเอง
GE005

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จานวน 3 หน่ วยกิต
GE101
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม

3(3-0-6)

(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่อเสริ มสร้ างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปั ญหาและโอกาส เพื่อค้ นหาแนวคิดและ
หนทางเชิงสร้ างสรรค์ในการแก้ ไขปัญหาและสร้ างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้ เกิดการปฏิบตั ิใน
เชิงธุรกิจอย่างเป็ นรูปธรรม
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 3 หน่ วยกิต
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ ด

3(3-0-6)

(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อสนับสนุนให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ และการ
แก้ ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ฝึ กทักษะพื ้นฐานการใช้ แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่
ผ่านกระบวนการค้ นคว้ า วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ ตอบสนองต่อความต้ องการของคนใน
สังคม

ส่ วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิตจากกลุ่มวิชา
ต่ อไปนี ้
- กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
- กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม
- กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน
คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก เป็ นไปตามหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (ดูรายละเอียด ภาคผนวก ก)
2) หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่ วยกิต
2.1) วิชาแกน 15 หน่ วยกิต
AC952

การบัญชีเบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
(Introduction to Accounting)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของการข้ อมูลทางการบัญชี แม่บท
การบัญชี หลักการและวิธีการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ
จัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับ กิจการให้ บริ การ กิจการซือ้ ขายสินค้ า และ
กิจการอุตสาหกรรม บัญชีภาษีมลู ค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ และ ระบบเงินสดย่อย
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ST111

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ระบบพิกดั ฉาก จุด เส้ นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตและฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิต
ฟั งก์ ชันลอการิ ทึม ฟั งก์ ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล และฟั งก์ ชันตรี โกณมิติ ปริ พันธ์ และเทคนิคการหา
ปริพนั ธ์ของฟั งก์ชนั การประยุกต์ใช้ อนุพนั ธ์และปริพนั ธ์ในการแก้ ปัญหาต่างๆ
ST112

พืน้ ฐานสถิตสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
(Basic Statistics for Scientists)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ประชากรและตัวอย่าง ค่าพารามิ เตอร์ และค่าทางสถิ ติ สถิ ติพ รรณาอย่างง่ าย การ
นาเสนอเชิงกราฟ ความน่าจะเป็ นและตัวแปรเชิงสุ่ม ทฤษฎี ความน่าจะเป็ น ค่าคาดหวัง ความ
แปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรเชิงสุ่ม การทดสอบ
สมมติฐานแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร
ST211

คณิตศาสตร์ ดีสครี ต
3 (3-0-6)
(Discrete Mathematics)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
เซ็ต ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั ตรรกะเบื ้องต้ น เทคนิคการพิสจู น์แบบต่างๆ พื ้นฐานของ
การนับ หลักการรังนกพิราบ การแก้ ปัญหาที่อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟและต้ นไม้
ความน่าจะเป็ นแบบไม่ตอ่ เนื่อง
ST212

การคานวณเชิงตัวเลขเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Numerical Computation)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ระบบจานวน เลขฐาน การดาเนินการเกี่ยวกับตัวเลข การดาเนินการกับเวกเตอร์ และ
เมทริ กซ์ คุณสมบัติของค่าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจง การแก้ ปัญหาสมการเชิงเส้ นและแบบไม่เชิง
เส้ น การแก้ ปัญหาระบบสมการเชิงเส้ น ตัวอย่างการใช้ โปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหาเชิงตัวเลข
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2.2) วิชาเฉพาะด้ าน 57 หน่ วยกิต
กลุม่ ประเด็นด้ านองค์การระบบสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
SP332 การจัดการระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
(Information System Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญของการจัดการระบบสารสนเทศ ข้ อมูลและสารสนเทศในองค์กร
โครงสร้ างของระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และ
เทคโนโลยี ในการสื่ อสารระบบสารสนเทศ และผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ROI) ตัวอย่างระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ใช้ ในการประกอบการและการจัดการ
SP339

จรรยาบรรณและกฎหมายสาหรับวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Ethics and Law for Computer Professions)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
จรรยาบรรณในการใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย นโยบายสิทธิความเป็ นส่วนตัว
ทรัพย์สินทางปั ญญา จรรยาบรรณทางด้ านวิชาชีพและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ การกระทาความผิด
ทางคอมพิ ว เตอร์ ผลกระทบต่อ สัง คม ประมวลกฎหมายหรื อ พระราชบัญ ญั ติที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศกึ ษา
กลุม่ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (9 หน่วยกิต)
SP213 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Human Computer Interaction)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
พื ้นฐานการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ ทงในด้
ั ้ านซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์
การประเมินผลการดาเนินการโต้ ตอบระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ กับมนุษย์ การรักษาความพึง
พอใจของผู้ใช้ ง าน และการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ม นุษย์ เป็ นศูนย์ กลาง การออกแบบและการ
โปรแกรมส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ แบบกราฟิ กส์ การโต้ ตอบระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ ใ น
รูปแบบของระบบสื่อประสมและในรู ปแบบของการร่ วมงานและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีและ
เครื่ องมือใหม่ๆ ทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ และการนาไปใช้ งาน
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SP214

ระบบจัดการฐานข้ อมูล
3 (2-2-5)
(Database Management Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP216 โครงสร้ างข้ อมูล
แนวความคิดในการจัดการฐานข้ อมูล องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของระบบ
ฐานข้ อมูล ตัวแบบจาลองฐานข้ อมูลแบบสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้ อมูล การ
ทาให้ เป็ นรูปแบบบรรทัดฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยและการคืนสภาพ
SP403

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (0-6-5)
(Senior Project in Computer Science)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : สอบผ่านวิชาเฉพาะด้ านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
การพัฒ นาทักษะการทางานเป็ นที ม การสื่ อสารกับผู้ใช้ ง านระบบ การพัฒ นาการ
น าเสนอปั ญ หาเป็ น รู ป แบบ การค้ น คว้ า ในวารสารงานวิ จัย การสร้ างต้ น แบบงานเขี ย นทาง
วิทยาศาสตร์ การนาเสนอหรื อการหาประสบการณ์ในการทางานวิจยั การคิดค้ นงานต้ นแบบ การ
ค้ น คว้ า งานวิ จัย และการวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ การเขี ย นผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ และการนาเสนอผลงานการวิจยั แบบปากเปล่า
กลุม่ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (15 หน่วยกิต)
SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
(Computer Programming Fundamentals)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
แนวความคิดเบื ้องต้ นของการแก้ ไขปั ญหา การออกแบบ และพื ้นฐานการโปรแกรมเชิง
โปรซิเจอร์ ไวยากรณ์และความหมายของภาษา ชนิดของข้ อมูล โครงสร้ างการควบคุม กลไกการ
ทางานของโปรแกรม โปรแกรมย่อยและการส่งค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ และตรวจหาข้ อผิดพลาด
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SP109

การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
ทฤษฎีและแนวคิดเรื่ องออบเจกต์ คลาส ประเภทข้ อมูลนามธรรม รูปแบบความสัมพันธ์
ของออบเจกต์ การสืบทอดคุณสมบัติ ส่วนต่อประสาน การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ โพลีมอร์
ฟิ ซึมและการนาคลาสกลับมาใช้ อีก การสร้ างแบบจาลองเชิงวัตถุของระบบ การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้ เหตุการณ์ เป็ นตัวกระตุ้น และเทคโนโลยีคอมโพเนนต์ การเขียนโปรแกรมจัดการข้ อผิดพลาด
กรณีศกึ ษา การเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาเชิงออบเจกต์ที่ได้ รับความนิยม
SP215

การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
(Object-Oriented Analysis and Design)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP109 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการสร้ างส่วนคาสัง่ เชิงวัตถุ นิยามต่างๆ ในมโนทัศน์ของคาสัง่
เชิงวัตถุและการประยุกต์ ข้ อดีของการสร้ างส่วนคาสัง่ เชิงวัตถุ การวิเคราะห์และการออกแบบส่วน
คาสัง่ เชิงวัตถุในแต่ละระดับขัน้ การใช้ เครื่ องมือในการออกแบบคาสัง่ เชิงวัตถุ วิธีการสร้ างระบบ
โดยใช้ แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบระบบที่เกี่ยวข้ องกับคาสัง่ เชิงวัตถุ การจัดเก็บโปรแกรมและ
รูปแบบการแก้ ปัญหาโดยใช้ แนวคิดเชิงวัตถุ
SP333

วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
(Software Engineering)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP215 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
บทนาสู่วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการที่เกิดขึ ้น
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้ องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์
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SP334

การทาเหมืองข้ อมูล
3 (2-2-5)
(Data Mining)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
การทาเหมืองข้ อมูล กระบวนการจัดเตรี ยมข้ อมูลการทาเหมืองข้ อมูล และการประเมิน
รู ปแบบองค์ความรู้ เทคนิคในการทาเหมืองข้ อมูลเพื่อใช้ ในการพยากรณ์ การจาแนก หรื อการจัด
กลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย ต้ นไม้ ตดั สินใจ เพื่อนบ้ านที่ใกล้ เคียงที่สุด
การจาแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม การจัดกลุม่ ข้ อมูล
กลุม่ โครงสร้ างพื ้นฐานของระบบ (24 หน่วยกิต)
SP110 ระบบคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Computer System)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
การจัดองค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
บทบาทและรู ปแบบของระบบปฏิบตั ิการ รวมถึงระบบเครื อข่ายและระบบแบบกระจาย หลักการ
ออกแบบโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โปรแกรมการจัดการเอกสาร ระบบฐานข้ อมูล การ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ ความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ เว็ บ และโมไบล์ แ อปพลิ เ คชัน คลาวด์
เทคโนโลยี และอินเทอร์ เ น็ตของสรรพสิ่ง ประมวลกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ ยวข้ องกับ
คอมพิวเตอร์
SP111

เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค
3 (2-2-5)
(Web and Framework Technology)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับ เทคโนโลยี เว็ บและเฟรมเวิ ร์ค การออกแบบเว็บเพจ ภาษา
สาหรับการโปรแกรมบนเว็บ การสร้ างเอกสารเว็บเบื ้องต้ น เฟรมเวิร์กในการพัฒนาเว็บ การพัฒนา
เว็บแบบโต้ ตอบ การพัฒนาเว็บแบบไดนามิค
SP216

โครงสร้ างข้ อมูล
3 (3-0-6)
(Data Structures)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
พื ้นฐานการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ คอลเล็คชัน อาร์ เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว ลิสต์
การเรี ยกซ ้า การค้ นหาข้ อมูล การเรี ยงลาดับข้ อมูล ต้ นไม้ ฮีบ ตารางแฮช กราฟ
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SP217

การวิเคราะห์ และออกแบบอัลกอริทมึ
3 (3-0-6)
(Algorithm Analysis and Design)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP216 โครงสร้ างข้ อมูล
ทบทวนวิธีการพิสจู น์ การวิเคราะห์อลั กอริ ทึมเบื ้องต้ น การวิเคราะห์ความซับซ้ อนของ
ขันตอนวิ
้
ธีในเชิงเวลาและพื ้นที่ การประมาณการเจริ ญเติบโตโดยใช้ ทฤษฎีลิมิต ความรู้พื ้นฐานใน
การออกแบบอัลกอริ ทึม โครงสร้ างข้ อมูลพืน้ ฐาน อัลกอริ ทึมแบบกราฟและต้ นไม้ อัลกอริ ทึม
เกี่ยวกับเซต การเรี ยงลาดับ การค้ นหา การเทียบลายอักษร
SP335

ระบบปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
(Operating Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP218 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
หน้ าที่และวัตถุประสงค์ของระบบปฏิบตั ิการ การออกแบบระบบปฏิบตั ิการ โครงสร้ าง
ของระบบปฏิบตั กิ าร การจัดการโปรเซส อัลกอริทมึ การจัดลาดับการทางาน การประสานเวลาของ
โปรเซส การจัดการหน่วยความจา ระบบแฟ้มข้ อมูล การป้องกันและความปลอดภัย
SP336

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
3 (2-2-5)
(Computer Graphics)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน ST111 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์เบื ้องต้ น
ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ เทคนิคพืน้ ฐานทางด้ านคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ การจัด
โครงสร้ างเรขภาพเชิงโต้ ตอบแรสเตอร์ มโนทัศน์ทางด้ านเรขภาพ 3 มิตใิ นอินเทอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์
แอนิ เ มชั น หั ว ข้ อที่ น่ า สนใจทางด้ านเรขภาพ การโปรแกรมทางด้ านเรขภาพโดยใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์
SP337

ปั ญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
(Artificial Intelligence)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน ST211 คณิตศาสตร์ ดีสครี ต
แนะนาหลักการเบื อ้ งต้ น ของแนวคิดและเทคนิ ค ของปั ญ ญาประดิษฐ์ ประวัติข อง
ปั ญญาประดิษฐ์ แนวคิดเรื่ องฮิวริ สติก การค้ นหาแบบเบส-เฟิ ร์ ส ลักษณะของเกมที่มีผ้ เู ล่นสอง
ฝ่ าย การแทนและการอนุม านความรู้ ตรรกวิทยาแบบพร็ อ บโพซิ ชัน แนลและเพรดิเ คต การ
แก้ ปัญหาและการทดสอบสัจพจน์และกฎของเบย์ แนวคิดโครงข่ายประสาทเทียม การแก้ ปัญหา
โดยวิธีเชิงพันธุกรรม
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SP338

การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
(Data Communication and Computer Network)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP218 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับระบบการสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลาง และ
อุปกรณ์สาหรับการสื่อสารข้ อมูลแบบอนาลอกและดิจิทลั การส่งข้ อมูล การเข้ ารหัสข้ อมูลและการ
ควบคุมความผิดพลาด สถาปัตยกรรมและพิธีการของเครื อข่ายหลายชันการสื
้
่อสารข้ อมูลระยะใกล้
และระยะไกล เครื อข่ายแบบต่างๆ สถาปัตยกรรมในระดับชันของเครื
้
อข่ายและโปรโทคอล การเชื่อม
ระหว่างเครื อข่าย ข่ายงานบริ เวณเฉพาะที่ การจัดการระบบความมัน่ คงของเครื อข่าย การจัดการ
เครื อข่ายและการประยุกต์ใช้ งาน
กลุม่ ฮาร์ ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต)
SP218 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Computer Architectures)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง ระบบหน่วยความจา การ
เข้ าถึงหน่วยความจาโดยตรง หน่วยนาข้ อมูลเข้ าและนาข้ อมูลออกจากคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ
และการติดต่อภายในระบบคอมพิว เตอร์ การคานวณทางคอมพิ วเตอร์ กลุ่ม ของชุด คาสั่ง ใน
คอมพิวเตอร์ วงจรตรรกะ การเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
2.3) วิชาเลือก 24 หน่ วยกิต
กลุม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
SP340

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
(Special Topics in Computer Science I)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัวข้ อที่นา่ สนใจและเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

SP341

หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
(Special Topics in Computer Science II)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัวข้ อที่นา่ สนใจและเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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SP342

หัวข้ อพิเศษทางปฏิบัตกิ ารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
(Special Topics in Computer Science Workshop I)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัวข้ อที่นา่ สนใจและการปฏิบตั กิ าร ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ในวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
SP343

หัวข้ อพิเศษทางปฏิบัตกิ ารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
(Special Topics in Computer Science Workshop II)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หัวข้ อที่นา่ สนใจและการปฏิบตั กิ าร ที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาต่างๆ ในวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
SP430

การพัฒนาซอฟต์ แวร์ แบบเอจายล์
3 (3-0-6)
(Agile Software Development)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทน าสู่ก ารพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ บบเอจายล์ แบบจ าลองกระบวนการการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ แบบเอจายล์ แบบจ าลอง Extreme Programming แบบจ าลองสครั ม หลักในการ
ออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้ การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาซอฟต์แวร์ การ
บริ หารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบเอจายล์ และกระบวนการ
ออกแบบการจัดทาเอกสาร
SP431

ระบบฐานความรู้
3 (3-0-6)
(Knowledge-Based Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP337 ปัญญาประดิษฐ์
การแทนความรู้ การรั บรู้ การสื่ อสาร การแสวงหาความรู้ การประยุก ต์ และระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การจัดการกับความไม่แน่นอน การอนุมานบนฐานความรู้ที่ไม่แน่ชดั สิ่งที่สาคัญที่สดุ
ของระบบฐานความรู้ กฎระเบียบรวมถึงข้ อได้ เปรี ยบและข้ อจากัด ระบบการวางแผนอัตโนมัติ การ
ได้ มาของความรู้ การวินิจฉัย ออกแบบ และวางแผน
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SP432

การประมวลผลแบบขนาน
3 (3-0-6)
(Parallel Computing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP335 ระบบปฏิบตั ิการ
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการประมวลผลแบบขนาน วิธีการจาแนก วิธีการสื่อสารและการ
ประสานงานโดยการใช้ หน่วยความจาร่ วมกันและการส่งข้ อความ อัลกอริ ทึมแบบขนาน การระบุ
เส้ นทางวิกฤติ งาน และระยะโดยใช้ ผงั ดาเนินงานแบบขนาน การระบุงานอิสระภายในโปรแกรม
การใช้ อลั กอริทมึ เพื่อแก้ ปัญหา สถาปัตยกรรมแบบขนาน
SP433

ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์ กร
3 (2-2-5)
(Enterprise Resource Planning System)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความรู้พื ้นฐานของโครงสร้ างและกระบวนการทางานของระบบวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร หรื อ Enterprise Resource Planning (ERP) System ข้ อมูลที่ใช้ ในแต่ละขันตอน
้
การทางานในธุรกิจ เพื่อนาไปใช้ ในการบริ หาร การขาย การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดการ
วัตถุดิบ การผลิ ต การบริ หารทรั พ ยากรมนุษ ย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสิน ค้ าและส่ว นที่
เกี่ยวข้ อง โดยทุกกระบวนการมีความเชื่อมโยงถึงกันด้ วยระบบสารสนเทศ
SP434

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
(Application Development for Mobile Devices)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP109 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
สถาปั ตยกรรม คุณลักษณะ และข้ อจากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบตั ิการสาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่ องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ สาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดตัง้
เครื่ องมือสาหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้ อมูล การสร้ างแอนิเมชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมโยงระหว่างแอคทิวิตี ้ การพัฒนาเกมส์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศกึ ษาของระบบงาน

44 – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2561)

SP435

การประมวลผลทางการเงิน
3 (2-2-5)
(Financial Computing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
การเขียนโปรแกรมสาหรับการประมวลผลข้ อมูลทางการเงิน การสร้ างขันตอนวิ
้
ธีโดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเชิงเทคนิคที่เป็ นที่นิยม ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วม
ทาง แยกทาง ดัชนีกาลังสัมพัทธ์ การแกว่งตัวสโตแคสติก แถบโบลิงเจอร์ และอื่นๆ รวมถึงการ
ทดสอบขันตอนวิ
้
ธีย้อนหลัง
SP436

การบริหารโครงการซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
(Software Project Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบงบประมาณและเวลา การใช้
เครื่ องมือและเทคนิคในการประมาณค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนการจัดการและ
เลือกเทคนิคที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ เทคนิคต่างๆ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการความ
เสี่ ย ง การติด ตามความก้ า วหน้ า ในการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ และการประเมิ น ผลโครงการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของโครงการซอฟต์แวร์
SP437

การกาหนดและการจัดการความต้ องการทางซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
(Software Requirement Specification and Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศึกษากระบวนการที่เกิดขึน้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ระบบ การกาหนด
ความต้ องการของระบบ การวิเคราะห์ ความต้ องการ การต่อรอง การกาหนดขอบเขตหรื อ สิ่ง ที่
จ าเป็ น ส าหรั บ การพัฒ นาระบบ การทดสอบและการจัด การความต้ อ งการของผู้ใ ช้ ร ะบบ ซึ่ง
กระบวนการต่างๆ เหล่านีไ้ ด้ อาศัยวิธีการ เทคนิค และเครื่ องมือหลายชนิดในการกาหนดความ
ต้ องการ การจัดทาเอกสารและการประกันความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
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SP438

การทดสอบซอฟต์ แวร์
3 (3-0-6)
(Software Testing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การทดสอบโมดูลและยูนิตการทดสอบ การทดสอบเพื่อการยอมรับ วิธีการทดสอบทาง
สถิ ติ การนิยามแผนการทดสอบและกลยุทธ์ ที่เข้ ากันกับความต้ องการของระบบ หลักการการ
ทดสอบรูปแบบเชิงรูปนัยของการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์
SP439

การสื่อสารแบบไร้ สายและเคลื่อนที่
3 (3-0-6)
(Wireless and Mobile Communication)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP338 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
มาตรฐานของการสื่อสารแบบไร้ สายและเคลื่อนที่ แนวคิดของเครื อข่ายไร้ สายและ
เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตโปรโทคอลแบบเคลื่อนที่และข้ อแตกต่างจากอินเทอร์ เน็ตโปรโทคอลทัว่ ไปใน
แง่ของการบริหารจัดการ การประเมินสมรรถนะของเครื อข่ายไร้ สายประเภทต่าง ๆ
SP440

การจัดการเครือข่ าย
3 (3-0-6)
(Network Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP338 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
แนวความคิดของการจัดการเครื อข่าย การใช้ รหัสและกลไกการควบคุม การเข้ าใช้
โดเมนเนมและการให้ บริ การชื่อ ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต ความปลอดภัยและไฟร์ วอลล์ คุณภาพ
ของการให้ บริการ พฤติการณ์ การฟื น้ สภาพจากความล้ มเหลว
SP441

ความมั่นคงทางด้ านสารสนเทศและเครือข่ าย
3 (3-0-6)
(Network and Information Security)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP338 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
แนวคิด และความจ าเป็ น ของการรั ก ษาความมั่น คงของทรั พ ยากรสารสนเทศและ
เครื อข่าย การรักษาความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์ ภาวะส่วนตัว การวางแผน การนาและการติดตัง้
ระบบการรักษาความมัน่ คง การรักษาความมัน่ คงในส่วนของเครื่ องและอุปกรณ์ ความมัน่ คงของ
ข้ อมูล การเข้ ารหัสลับและถอดรหัสลับ การรักษาความมัน่ คงในระบบฐานข้ อมูล การรักษาความ
มัน่ คงของระบบการปฏิบตั ิการ การรักษาความมัน่ คงในข้ อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมัน่ คงใน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต รู ปแบบและเทคนิคในการบุกรุ กต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง การกาหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและ
เครื อข่าย และจริยธรรมในการรักษาความมัน่ คงของทรัพยากรและสารสนเทศ
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SP442

สื่อประสม
3 (3-0-6)
(Multimedia)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ทฤษฎี เกี่ ยวกับสื่ อประสม หลักการพืน้ ฐานของสื่ อประสมและเทคโนโลยี สื่ อประสม
ภาพกราฟิ ก สีและการจัดการสี วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้ อความ ไฮเปอร์ มีเดีย การสร้ างสื่อ
ประสมเพื่อสื่อถึงแบรนด์ และ การนาเสนอสื่อประสมผ่านช่องทางออนไลน์
SP443

การออกแบบส่ วนเชื่อมต่ อกับผู้ใช้
3 (2-2-5)
(User Interface Design)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP213 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
รูปแบบการปฏิสมั พันธ์ คาสัง่ แบบพิมพ์ เมนู เสียง ท่าทาง และเทคนิคการโต้ ตอบ การ
เลื อ กเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ ผู้ใ ช้ แ ละงานต่า งๆ มุม มองทางด้ า นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุษ ย์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ ด้ านการออกแบบหน้ าจอ ผัง สี ตัวอักษร ป้าย การจัดการความล้ ม เหลวในการ
เชื่อมต่อของมนุษย์กบั ระบบ การแสดงข้ อมูลปริมาณมาก
SP444

การโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
(Web Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค
สถาปั ตยกรรมของเครื่ องบริ การเว็บ การติดตังและก
้
าหนดโครงแบบ คุณลักษณะของ
เครื่ องบริ การเว็บ ความมั่นคงของเครื่ องบริ การเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเครื่ องบริ การเว็บ การ
ติดต่อกับฐานข้ อมูล การใช้ เซสชันและคุกกี ้ แนะนาการเขียนโปรแกรมเว็บโดยใช้ การเขียนโปรแกรม
และภาษามาร์ คอัพที่ทนั สมัย
SP445

วิทยาศาสตร์ การคานวณ
3 (2-2-5)
(Computational Science)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน ST212 การคานวณเชิงตัวเลขเบื ้องต้ น
แนวคิดและขอบเขตของการประยุกต์ใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแก้ ปัญหาต่างๆ
การจาลองและการแก้ ปัญหาด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของแบบจาลองไดนามิค การ
สร้ างและทดสอบแบบจาลองอย่างง่ายด้ วยสูตรทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการจาลอง การประเมิน
แบบจาลอง กรณีศกึ ษา การประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ เพื่อสร้ างและทดสอบแบบจาลองในด้ านต่างๆ
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SP446

การออกแบบประสบการณ์ ผ้ ูใช้
3 (3-0-6)
(User Experience Design)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หลักการออกแบบประสบการณ์ผ้ ใู ช้ การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของผู้ใช้ การออกแบบโครงสร้ างและองค์ประกอบ การเลือกใช้ ธีม สีและแบบอักษร การเลือกใช้
เครื่ องมือสาหรับการออกแบบ เว็บแบบโต้ ตอบและขันตอนการออกแบบ
้
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบประสบการณ์ผ้ ใู ช้
SP447

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(E-Business Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค
พื ้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้ าปลีก
บนอิ น เทอร์ เ น็ ต การวิ เ คราะห์ ลู ก โซ่ ข องมู ล ค่ า สถาปั ต ยกรรมทางเทคโนโลยี ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
อิเ ล็ กทรอนิกส์ การบริ หารความสัม พั นธ์ ลูกค้ าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของอุปทาน การ
ประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้ าภายใต้ สิ่งแวดล้ อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้ า ประเด็นทางกฎหมายและจริ ยธรรม ความปลอดภัยและความเป็ น
ส่วนตัวของข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
SP448

การโปรแกรมภาษา ABAP
3 (2-2-5)
(ABAP Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ศึ ก ษาหลัก การของภาษา Advance Business Application Programming (ABAP)
ขันตอนการพั
้
ฒนาโปรแกรม โครงสร้ างของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดของข้ อมูล Syntax เบื ้องต้ น
และขันสู
้ งของภาษา การเขียน ABAP Report และ Dialog Program
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SP449

การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (2-2-5)
(Big Data Analytics)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP214 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
แหล่ ง ที่ ม า รู ป แบบและหลัก การของคลัง ข้ อ มูล ขนาดใหญ่ สถาปั ต ยกรรมระบบ
คลังข้ อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยี ระบบนิเวศน์ เทคนิค และวิธีการสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ ที่ มี ค วามหลากหลายในด้ า นโครงสร้ าง การประมวลผลข้ อ มูล แบบต่า ง ๆ เช่น ข้ อ ความ
ภาษาธรรมชาติ การเรี ยนรู้ของเครื่ อง การบริ หาร และการประยุกต์ใช้ ข้อมูลใหญ่เพื่อปั ญญาธุรกิจ
สถิติ และ การพยากรณ์
SP450

เทคโนโลยีบล็อกเชน
3 (2-2-5)
(Blockchain Technology)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน และแอปพลิเคชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง เทคโนโลยีพื ้นฐาน
ที่ อ ยู่เ บื อ้ งหลัง บล็ อ กเชน การเข้ า รหัส การประมวลผลแบบเครื่ อ งต่ อ เครื่ อ ง (Peer-to-Peer
Computing) สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) แนวคิด วิธีการทางาน และลักษณะของบล็อกเชน
ตัวอย่างแอปพลิเคชัน่ ทางด้ านบล็อกเชนที่ใช้ ในอุตสาหกรรมการเงิน การจัดการความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ า การตลาดและการโฆษณา
SP451

อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
(Internet of Things)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หลักการของอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้ สรรพสิ่งรับรู้ ข้อมูลในบริ บท
แวดล้ อม เทคโนโลยีการสื่อสารทังแบบมี
้
สายและไร้ สาย เครื อข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ระหว่างระบบปฏิบตั ิการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ชว่ ยให้ สรรพสิ่งประมวลผลข้ อมูลของตนเองได้
กรณี ศึก ษา แอปพลิ เ คชัน เกี่ ย วกับ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง ที่ มี อ ยู่จ ริ ง ในปั จ จุบัน การพัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์เบื ้องต้ นสาหรับอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ง
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SP452

การเรี ยนรู้ ของเครื่ อง
3 (2-2-5)
(Machine Learning)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP337 ปัญญาประดิษฐ์
หลักการเรี ยนรู้ ของเครื่ อง การเรี ยนรู้ แบบมีผ้ สู อน แบบกึ่งมีผ้ สู อนและแบบไม่มีผ้ ูสอน
โครงข่ายประสาทเทียมเบื ้องต้ น การเรี ยนรู้ต้นไม้ เพื่อการตัดสินใจ อัลกอริ ทึมการเรี ยนรู้ ของเครื่ อง
การสกัดฟี เจอร์ และการนาการเรี ยนรู้ ของเครื่ องมาประยุกต์ใช้ ในงานจริ ง ผ่านการใช้ เครื่ อ งมื อ
สาเร็จรูป
SP453

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
(Cloud Computing)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP335 ระบบปฏิบตั ิการ
การประมวลผลและการเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล บนเครื อ ข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต คุณ สมบัติข องการ
ให้ บริ การแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้ างพื ้นฐาน ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยและการจัดการต้ นทุน การ
จัดการทรัพยากรที่ใช้ ร่วมกัน การย้ ายโปรเซส ระบบการจัดเก็บข้ อมูล
SP454

การบริหารเครื่ องแม่ ข่าย 1
3 (2-2-5)
(Server Administration 1)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP338 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การบริ หารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่ องแม่ข่ายและเครื่ องลูกข่าย การติดตังและการ
้
กาหนดค่าบนระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่ องแม่ข่าย การจัดการและกาหนดค่าขันสู
้ งให้ กบั บริการใน
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับเครื่ องแม่ขา่ ย การแก้ ไข เพิ่มเติมอุปกรณ์และผู้ใช้ ใหม่ในระบบ การเขียนคา
โพรไฟล์ การสารองข้ อมูลและการคืนข้ อมูล การแก้ ไขปั ญหาในเครื อข่าย การปฏิบตั ิการด้ านการ
บริหารจัดการเครื อข่ายที่หลากหลาย การเตรี ยมสอบใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้บริหารระบบ
SP455

การบริหารเครื่ องแม่ ข่าย 2
3 (2-2-5)
(Server Administration 2)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP454 การบริหารเครื่ องแม่ขา่ ย 1
การออกแบบและการจัดเตรี ยมโครงสร้ างพื ้นฐานเซิร์ฟเวอร์ เน้ นการปฏิบตั ิการสาหรับ
การจัดเตรี ยมโครงสร้ างพื ้นฐานเซิร์ฟเวอร์ ขนสู
ั ้ ง การเตรี ยมสอบใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้บริ หาร
ระบบขันสู
้ ง
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SP456

การโจรกรรมและพิสูจน์ หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Computer Hacking and Forensics)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP338 การสื่อสารข้ อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิสจู น์
หลักฐานคอมพิวเตอร์ วิธีการและกระบวนการตรวจสอบข้ อมูล การได้ มาของข้ อมูล การพิสูจน์
ข้ อมู ล ในฮาร์ ดดิ ส ก์ เครื่ องมื อ ทางซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ในการพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน การตรวจสอบ
ระบบปฏิบตั ิการ Windows และ Linux การพิสจู น์หลักฐานบนระบบเครื อข่าย การพิสจู น์หลักฐาน
อี เ มล์ และอินเทอร์ เ น็ต การรวบรวมหลักฐานแบบทันท่วงที บนระบบปฏิ บัติการ Windows และ
Linux การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
SP457

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
(Geographic Information Systems)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาก่อน SP214 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
ความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คาจากัดความ แนวคิดและการ
ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ เครื่ องมือช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้ อมูลเชิงพื ้นที่การจัดการ
และการจัดดาเนินการฐานข้ อมูล หลักการแผนที่และระบบภาพฉาย การแปลงข้ อมูลเป็ นดิจิทลั การ
แก้ ไขและการบูรณาการข้ อมูลเชิ งพื น้ ที่ การลงทะเบียนภาพแรสเตอร์ การวิเคราะห์ ตวั ตนชนิ ด
ต่อเนื่องและชนิดไม่ต่อเนื่องในปริ ภูมิ การวิเคราะห์เชิงสถิติสาหรับระบบภูมิสารสนเทศ ระบบการ
วัดตาแหน่งบนโลก กระบวนการสร้ างข้ อมูลใหม่โดยอาศัยหลักการซ้ อนทับรู ป แนวโน้ ม ประโยชน์
และการประยุกต์ใช้ เครื่ องแม่ขา่ ยแผนที่บนเว็บ
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กลุม่ ธุรกิจและการประกอบการ
SP458 การตลาดออนไลน์ สาหรับนวัตกรรมดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Online Marketing for Digital Innovation)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
กลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์สาหรับนวัตกรรมดิจิทลั การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและการบริ หารการตลาดออนไลน์ เครื่ องมือทางการตลาด
ออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ในช่องทางสื่อสังคมโดยใช้ เทคนิคต่าง ๆ การตลาดกลไกสืบค้ น เปย์
เปอร์ คลิก กูเกิลแอ็ดเซ้ นส์ การตลาดผ่านช่องทางอีเมล์
SP459

แฟ้ มผลงานอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
(Electronic Portfolio)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
หลักการออกแบบแฟ้ม สะสมผลงาน เพื่ อการนาเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ การ
จัดเก็บผลงานเป็ นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงถึงบุคลิก ตัวตน และความโดดเด่นของ
ผลงาน โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ การแยกแยะหัวข้ อของผลงานเพื่อให้ ผ้ ชู มเข้ าถึงผลงานแต่ละ
ชิ ้นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ การเลือกสรรค์สื่อในการแสดงผลงานที่ สามารถส่งเสริ มผลงานได้ มาก
ที่สดุ โดยคานึงถึงต้ นทุนและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการบรรยายและฝึ กทักษะปฏิบตั กิ าร
SP460

การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
(Innovation,Technology and Change Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ไม่มี
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อ
องค์การ รู ปแบบการปรับตัวขององค์การและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและกลยุทธ์ การจัดการนวัตกรรมในองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนากล
ยุทธ์ ทางเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีในองค์การ การประยุกต์ใช้ ความรู้ ทางการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพในการแข่งขันขององค์การ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลื อกรายวิชาใดๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย หรื อ
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรื อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีสญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้ องกับระบบวิชาต่อเนื่อง
52 – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2561)

4) วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม 9 หน่ วยกิต
(หน่วยกิตนับเป็ นส่วนหนึง่ ของหมวดวิชาเฉพาะ)
SP800

สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรื อคณบดีให้ ความเห็นชอบ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1
ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
าน
วิชาการ และการปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทัง้ ดาเนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจ ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ของสาขาวิชาและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

SP801

การฝึ กงานด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (300 ชั่วโมง)
(Trainning on Conputer Science)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และหัวหน้ าหลักสูตรฯ ให้
ความเห็นชอบ
การปฏิบตั งิ านทางด้ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชัว่ คราว
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชัว่ โมง การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
อาจารย์ผ้ สู อนและพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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ภาคผนวก ก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560
1. ชื่อหมวดวิชา
1.1 ชื่อภาษาไทย:
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
General Education Courses

2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
3.

วัตถุประสงค์ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางปั ญญา และคุณธรรม จริ ยธรรมในการพัฒนาตนเอง
ให้ เป็ นคนดีและการพัฒนาสังคมให้ อยู่ดีมีสขุ อย่างยัง่ ยืน
2) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสร้ างสรรค์ ในการแก้ ไขสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ อย่างรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล
3) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ อดทน ใจกว้ างในการรับฟั งความ
คิดเห็นที่แตกต่าง สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการสื่อสาร ธุรกิจและการประกอบการ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ริ เริ่ มเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต

4. กาหนดการสอน
ใช้ กบั ทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
5. นักศึกษา
เป็ นนักศึกษาที่เข้ าศึกษาในทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้ นไป
6. อาจารย์ ผ้ ูสอน
เป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยที่ได้ รับมอบหมายให้ สอนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และหรื ออาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญให้ เป็ นผู้สอนตามความเหมาะสม
7. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทุกหลักสูตรที่เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ให้ มีการเรี ยนหมวด-

วิชาศึกษาทัว่ ไป รวม 30 หน่วยกิต ดังนี ้
7.1 โครงสร้ างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต
7.1 General Education Courses: 30 credits
7.1.1 กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
7.1.2 กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
7.1.3 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
7.1.4 กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
7.1.5 กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
7.2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้ องเรี ยน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี ้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses)
กลุ่มภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
Course Code
Course Title
Credits

เงื่อนไข
Prerequisite

(Lecture-tutorial-self study)

GE001

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
(English for Communication 1*)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*
(English for Communication 2*)

3(3-0-6)

GE004

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

3(3-0-6)

GE005

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

3(3-0-6)

GE002
GE003

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

ศึกษาก่อน GE002*
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อนGE003*
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อนGE004*
หรื อคะแนน TOEIC
หรื อเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

1

* หมายเหตุ
1. นักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่หนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรื อ นักศึกษาที่เรี ยนในหลักสูตรที่
ใช้ ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้ องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษทัง้ 4 วิชาคือ GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1 GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 และ GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ 2 และต้ องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in a full-time English
program at least six years. Registration for all four English language courses are required: GE002 English for
Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for Communication in Careers 1, and GE005
English for Communication in Careers 2. All students must pass the required course evaluation by the curriculum
committee.
2. นักศึกษาที่ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรื อเทียบเท่า จะต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของ
ปี การศึกษาที่ 2 ที่เข้ าศึกษา โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้ องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ผลสอบประกาศและต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์การเทียบ
ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปนี ้
2. Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All submissions must be completed
within the second semester of the second academic year of study. 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:
เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ ข. หลักสูตรที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอื่น ๆ
ในการเรี ยนการสอนเท่านัน้
ในการเรี ยนการสอน
Criterion A. International programs using English
Criterion B. Programs using Thai and/or other languages
as the medium of instruction only
as a medium of instruction
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ ้นไป
1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250 ขึ ้นไป
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ ้นไป
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ ้นไป
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650 ขึ ้นไป
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ ้นไป
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ ้นไป
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ ้นไป
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002, GE003, GE004 และ GE005
ใช้ ทดแทนรายวิชา GE002, GE003, GE004 และ GE005
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher
1) Substitution of TOEIC score 250 or higher
for GE002
for GE002
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher
2) Substitution of TOEIC score 350 or higher
for GE002 and GE003
for GE002 and GE003.
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher
3) Substitution of TOEIC score 450 or higher
for GE002, GE003 and GE004
for GE002, GE003 and GE004
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher
4) Substitution of TOEIC score 550 or higher
for GE002, GE003, GE004 and GE005
for GE002, GE003, GE004 and GE005
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2.1 ส าหรั บนักศึกษาในหลักสู ตรนานาชาติ ที่ ใช้ ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนเท่ านัน้ เมื่ อขอยกเว้ นรายวิ ชา
ภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก. จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษนัน้ ๆ และต้ องผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
2.1 For students in the International programs using English as the medium of instruction only. When
submitting the standardized test score of English in agreement with the Criterion A, they are required to register for the
English courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee.
2.2 สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอื่น ๆ ในการเรี ยนการสอน
2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium of instruction.
2.2.1 เมื่อขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่ นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข. นักศึกษาจะต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่ น ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิต ที่ได้ รั บการยกเว้ น เพื่ อให้ มีจานวน
หน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
2.2.1 When requesting the exempt of English courses by submitting the standardized test
score of English on the basis of criterion B, students must enroll in other courses offered at the university as equivalent
to or more than the number of credits exempted in order to fulfill the program requirement.
2.2.2 นักศึกษาที่ขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าที่กาหนดไว้ ในเกณฑ์ ข.
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ก. โดยจะต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษนัน้ ๆ และต้ องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจา
หลักสูตรเห็นชอบ
2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by submitting a standardized
test score higher than Criterion B shall follow the criterion A. All students must register for all English courses and must
pass the required course evaluation by the curriculum committee.

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
GE101
การประกอบการที่ขบั เคลือ่ นด้ วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology Course) จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ ด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)

เงื่อนไข
Prerequisite

เงื่อนไข
Prerequisite
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ส่ วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิตจากกลุ่มวิชาต่ อไปนี ้
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 9 credits from
the following course groups:
กลุม่ วิชาภาษาและทักษะการสือ่ สาร (Language and Communication Skills)
กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุม่ วิชาสุนทรี ยศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุม่ วิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง) Prerequisite
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
1) กลุ่มภาษา
GE006
ภาษามาเลย์เพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
(Malay for Communication)
GE007
ภาษาเวียดนามเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
GE008
ภาษาพม่าเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
(Burmese for Communication)
2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร
GE051
มิติแห่งศัพท์
3(3-0-6)
(Aspects of Vocabulary)
GE052
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
3(3-0-6)
(Research and Academic Project Writing)
GE053
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Reading and Writing)
GE054
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Reading for Life Development)
GE055
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
3(3-0-6)
(Speaking and Presentation Skills)
GE056
การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Communication)
GE057
นักข่าวพลเมือง
3(3-0-6)
(Citizen Reporter)
GE058
การเล่าเรื่ องข้ ามสือ่
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course Code

ชื่อวิชา
Course Title

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)

เงื่อนไข
Prerequisite

(Transmedia Storytelling)
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
GE102
จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
GE103
การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
GE104
ธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Online Business)
GE105
กฎหมายเบื ้องต้ นสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Law for Entrepreneurs)
GE106
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Commerce Law)
GE107
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Trading and Investment)
GE108
การบริ หารความมัง่ คัง่
3(3-0-6)
(Wealth Management)
GE109
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Food Business for Wellness and Beauty)
GE110
สัมมนาทิฏฐิ เพื่อการประกอบการ
3(3-0-6)
(Right View Entrepreneurship)

เงื่อนไข
Prerequisite

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
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รหัสวิชา
Course Code

GE202
GE203
GE204
GE205
GE206
GE207
GE208

ชื่อวิชา
Course Title

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
เกษตรอัจฉริ ยะ
(Smart Farming)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology)
เกมดิจิทลั
(Digital Games)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

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

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
GE301
ปรัชญาความรัก
3(3-0-6)
(Philosophy of Love)
GE302
ปรัชญาศิลปะ
3(3-0-6)
(Philosophy of Art)
GE303
รูปรสกลิน่ สีเสียง
3(3-0-6)
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
GE304
เรื่ องเล่าในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Narratives in the Modern World)
GE305
การตีความละครและภาพยนตร์
3(3-0-6)
(Interpretation of Drama and Film)

เงื่อนไข
Prerequisite
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รหัสวิชา
Course Code

GE306
GE307

GE308
GE309
GE310
GE311
GE312
GE313
GE314
GE315
GE316
GE317
GE318

GE351

ชื่อวิชา
Course Title

นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้ าฟ้า
มหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
วรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้ อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
แดนซ์
(Dance)
การขับร้ อง
(Singing)
ดนตรี วิจกั ษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
การออกแบบเครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้ า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพื ้นบ้ านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course Code

GE352
GE353
GE354
GE355

GE356
GE357
GE358
GE359
GE360
GE361
GE362
GE363
GE364
GE365
GE366

ชื่อวิชา
Course Title

สือ่ บันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัติศาสตร์ สงั คมไทยหลังการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
อุดมการณ์สร้ างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้ าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน ้า
(Water Culture)
ศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
ความหลากหลายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course Code

GE367
GE368

GE369

GE370
GE371
GE372
GE373
GE374
GE375
GE376
GE377
GE378
GE379
GE380

ชื่อวิชา
Course Title

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
คติชนสร้ างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้ เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring
Countries)
ท้ องถิ่นกับการสร้ างสรรค์สนิ ค้ าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festival in Thailand)
ประวัติศาสตร์ ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์ แอนิเมชัน่
(Animation History)
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faiths in Thai Society)
โหราศาสตร์ และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้ อม
(Go)
หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
1) กลุ่มคุณภาพชีวติ
GE401
ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั
3(3-0-6)
(Information Literacy Skills in Digital Society)
GE402
เปิ ดโลกกว้ างสูส่ งั คมแห่งการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Discovery of Learning Society)
ทักษะการรู้เท่าทันสือ่
GE403
3(3-0-6)
(Media Literacy Skill)
เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวิต
GE404
3(3-0-6)
(Generation Z and Quality of Life)
จิตวิทยาพัฒนาการ
GE405
3(3-0-6)
(Developmental Psychology)
GE406
จิตวิทยากับการบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Psychology for Self-Management)
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
GE407
3(3-0-6)
(Psychology for Teamwork)
GE408
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
3(3-0-6)
(Personality Development for Leaders)
GE409
แฟชัน่
3(3-0-6)
(Fashion)
GE410
การทาอาหาร
3(2-2-5)
(Cooking)
GE411
การดูแลสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Health and Beauty Care)
2) กลุ่มสังคมยั่งยืน

เงื่อนไข
Prerequisite
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รหัสวิชา
Course Code

GE451
GE452
GE453
GE454
GE455
GE456
GE457
GE458
GE459
GE460
GE461

ชื่อวิชา
Course Title

ศาสตร์ ของพระราชา
(Knowledge of the King)
หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั ยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูมิ-ประวัตศิ าสตร์ การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
มโนทัศน์เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับการแก้ ปัญหาชีวติ
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
สิง่ แวดล้ อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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7.3 คาอธิบายรายวิชา
7.3.1 ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี ้
7.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษา
GE001

GE002

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้ านการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การ
ใช้ ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการใช้ ภาษาไทย
โดยใช้ บทเรี ยน บทอ่าน และแบบฝึ กหัดที่ มีเนื อ้ หาเกี่ ยวข้ องกับอาชี พตามสาขาของ
ผู้เรี ยน
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
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้ น
ทักษะการฟั งเพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้ อความหรื อบทสนทนา
สัน้ ๆ การพูดทักทาย เริ่ มต้ นบทสนทนา แนะนาตนเอง ต้ อนรั บ ถามและตอบ
ข้ อมูลอย่างง่าย การอ่านข้ อความระดับย่อหน้ าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญ
และแสดงความคิ ด เห็ น การเขี ย นข้ อ ความสัน้ ๆ ในรู ป แบบทั่ว ไปและผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
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 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.

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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GE003

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
ศึ ก ษาก่ อ น GE002 ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร 1 หรื อ คะแนน TOEIC หรื อ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดย
เน้ น ทัก ษะการฟั งเพื่ อจับ ใจความส าคัญ และรายละเอีย ดจากข้ อความหรื อ บท
สนทนาที่ ซับซ้ อนขึน้ การมีส่วนร่ วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดง
ความคิดเห็ น การพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ พ บในชี วิตประจ าวัน รวมทัง้ การ
นาเสนอและเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางธุรกิ จอย่างง่าย การอ่านข้ อความในหัวข้ อที่
หลากหลายทังในรู
้ ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
ศึ ก ษาก่ อ น GE003 ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร 2 หรื อ คะแนน TOEIC หรื อ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารทางธุ รกิ จที่ สอดคล้ อ งกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน ฝึ กสนทนาทางโทรศัพท์
นาเสนอข้ อมูล เปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เขียนบันทึกภายในและ
จดหมายอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ อ่านข่ าวหรื อบทความเพื่ อศึก ษารายละเอีย ดและสรุ ป
ใจความสาคัญ กาหนดให้ มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้ วยตนเอง
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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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for details and summarizing main ideas; external readings and self-study
lessons

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึก ษาก่ อ น GE004 ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในงานอาชี พ 1 หรื อ คะแนน
TOEIC หรื อเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารทางธุ รกิ จที่ สอดคล้ อ งกับ
สาขาวิ ช า บูร ณาการทัก ษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ย น ฝึ ก เสนอและอภิ ป ราย
ข้ อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติสว่ นตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรื อ
บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุ ปใจความสาคัญ กาหนดให้ มีการอ่านนอก
เวลาและการศึกษาด้ วยตนเอง
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)

7.3.1.2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่ อ เสริ มสร้ างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด
ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึง
ปั ญหาและโอกาส เพื่อค้ นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้ างสรรค์ในการแก้ ไขปั ญหา
และสร้ างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้ เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
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)
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7.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจทิ ลั และการโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้
และการแก้ ปัญหาในยุคเศรษฐกิ จดิจิทัล ฝึ กทักษะพื น้ ฐานการใช้ แอปพลิเคชัน และการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้ นคว้ า วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล
จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้ องการของคนในสังคม
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)

7.3.2 ส่ วนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่ อไปนี ้
7.3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
GE006

GE007

1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่ างประเทศ
ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่อสาร
(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ ภาษามาเลย์ ในชีวิตประจาวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา
บทพูดพื น้ ฐานที่ จาเป็ นต่อการใช้ สื่อสาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขันพื
้ ้นฐานในระดับย่อหน้ า
Malay language skills in everyday life focusing on listening and
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main
ideas, and basic paragraph writing
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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GE008

GE051

GE052

GE053

ทักษะการใช้ ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา
บทพูดพื น้ ฐานที่ จาเป็ นต่อการใช้ สื่อสาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขันพื
้ ้นฐานในระดับย่อหน้ า
Vietnamese language skills in everyday life focusing on listening and
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main
ideas, and basic paragraph writing
ภาษาพม่ าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)
ทักษะการใช้ ภาษาพม่าในชีวิตประจาวันโดยเน้ นการฟั งและการสนทนา บท
พูดพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการใช้ สื่อสาร รวมทัง้ การจับใจความสาคัญและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขันพื
้ ้นฐานในระดับย่อหน้ า
Burmese language skills in everyday life focusing on listening and
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main
ideas, and basic paragraph writing
2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร
มิตแิ ห่ งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
ศั พ ท์ กั บ การเรี ย นภาษา โครงสร้ างศั พ ท์ ตั ว สะกดกั บ การออกเสี ย ง
ความหมายของศัพท์ ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้ คา การบัญญัติศพั ท์ ทักษะการใช้
พจนานุกรม การศึกษาคาเปรี ยบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย
(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้ างโครงการแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนาเสนอกิจกรรม โครงการทาง
วิชาการ และโครงการวิจยั โดยใช้ ภาษาที่ชดั เจนและเหมาะสม
Structures of various types of projects, such as projects proposing
campaigns or activities, academic projects, and research projects with
precise and appropriate expressions
การอ่ านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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GE054

GE055

หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ ศึกษาศัพท์และ
สานวนธุรกิจในด้ านความหมายและการใช้ ในบริ บทต่าง ๆ วิเคราะห์และตีความ
บทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่ พัฒนาทักษะการเขียนทาง
ธุรกิจรู ปแบบต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
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
การอ่ านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการ
อ่านกับ การพัฒ นาชี วิต พัฒ นาทัก ษะการอ่าน อ่านจับ ใจความส าคัญ อ่าน
วิเคราะห์ และตีความ ฝึ กปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชีวิต
และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคณ
ุ ค่า
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
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลักการพูดและการนาเสนองานเชิงธุรกิจ การวางแผนการพูดและ
การใช้ สื่อเพื่อประกอบการพูดและนาเสนองาน เทคนิคการใช้ วจนภาษา อวจน
ภาษา และเทคโนโลยีสื่อ ในการพูดและนาเสนองาน ฝึ กพูดและนาเสนองานเชิง
ธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุ ปเพื่อรายงาน การเสนองานเพื่อ
การแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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)

3(3-0-6)
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GE056

GE057

GE058

การสื่อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวตั น์ มิติทางวัฒนธรรม และ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความสาคัญของการ
สื่อสารข้ ามวัฒนธรรมที่มีตอ่ ปั จเจกบุคคลและองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับ
วัฒนธรรม แนวทางการสื่อสารข้ ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้ งและสร้ างการ
ยอมรับทังในระดั
้
บบุคคลและระดับองค์กร
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
นักข่ าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริ ยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่ าวพลเมือง
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาพ แสง และเสียง การเรี ยบเรี ยงข่าวสารและผลิต
เนื ้อหาด้ วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่
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
การเล่ าเรื่ องข้ ามสื่อ
(Transmedia Storytelling)
ความส าคัญ และความสัมพัน ธ์ ข องประสาทสัมผัส ทัง้ ห้ ากับ การเล่ า เรื่ อ ง
หลักการเล่าเรื่ องบนพื ้นฐานของความเป็ นของแท้ ความไว้ ใจ และความดึงดูดใจ
เพื่อกระตุ้นการตอบสนองชเงบวกและกระตือรื อร้ นจากผู้รับสารฝึ กการเล่าเรื่ อง
ข้ ามสื่อหลากหลายรู ปแบบ ทังในสื
้ ่อดังเดิ
้ มและสื่อดิจิทลั เพื่อจุดมุ่งหมายในการ
ให้ ความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ ไขปั ญหาเชิงธุรกิจและ
สังคม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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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.

7.3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
GE102

จริยธรรมธุรกิจและความรั บผิดชอบต่ อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศกึ ษาด้ านจริ ยธรรมธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของธุรกิจที่พงึ มีตอ่ สังคม สิ่งแวดล้ อม ลูกค้ า พนักงาน และผู้ลงทุน
Ethics for doing business, case studies in business ethics, business
responsibility to society, environment, customers, employees, and investors

3(3-0-6)

GE103

การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทาความเข้ าใจปั ญหาต่าง ๆ
โดยคานึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็ นหลัก การทดสอบและพัฒนาทางออกของปั ญหาแบบ
วนซ า้ อย่ า งมี ร ะบบ เพื่ อ สร้ างสรรค์ แ นวทางและนวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ ค วาม
ต้ องการของผู้ที่ มีปัญ หา คุณ ค่าของกระบวนการคิดเชิ งออกแบบที่ สร้ างความ
แตกต่าง เพื่อเป็ นช่องทางเฉพาะในการสร้ างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวม
มุมมองทางทฤษฎีและการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ ง
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
ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)

3(3-0-6)

GE104

3(3-0-6)
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ภาพรวมของการทาธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการทาธุรกิจออนไลน์ รวมถึง
องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ในระบบนิ เวศของธุ ร กิ จ ออนไลน์ ครอบคลุม โลจิ ส ติ ก ส์
ซัพพลายเชน และระบบการชาระเงิ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิ คทางการตลาด
สาหรั บธุรกิจออนไลน์ และการเรี ยนรู้ เชิงปฏิบัติการเพื่ อให้ เข้ าใจการทางานของ
ระบบสาหรั บทาธุรกิ จออนไลน์ ที่ใช้ อยู่ในโลกปั จจุบัน เข้ าใจมุมมองของทัง้ ผู้ซื ้อ
ผู้ขาย และได้ ฝึกใช้ ระบบปฏิบตั ิการเพื่อทดลองซื ้อขายจริ ง
Overview of online business, ranging from types of e- commerce,
choices of online platforms available for conducting business, to other
essential components of the e- commerce landscape such as basic
knowledge of logistics, supply chain management, and e- payment
methods; marketing techniques particularly for online business, and
providing insights about how systems of e-commerce platforms function
through practical workshops; learning from both buyer and seller
perspectives to gain comprehensive understanding about customers'
needs and how to trade and conduct business online

GE105

GE106

กฎหมายเบือ้ งต้ นสาหรั บผู้ประกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิ จ
การร่ างสัญญาทางธุรกิจ สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ สัญญาจ้ างงาน
และสัญญาทางธุรกิ จอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญ าต
ประกอบกิจการ การวางแผนภาษี สาหรั บผู้ประกอบการ และประเด็นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
Law and regulation relating to entrepreneurial or startup business;
business organization selection, business contract drafting, for example,
rent contracts, licensing agreements, employment contracts and other
related contracts; acquiring business licenses, business tax planning and
current issues about law for entrepreneurs
กฎหมายพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ ย วกับ ธุ ร กรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ สัญ ญาซื อ้ ขายสิ น ค้ า และ
กฎหมายการโอนเงิ นและการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน

3(3-0-6)
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20

GE107

GE108

GE109

ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูล
และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Electronic Transactions Law, sales contracts, payment and
electronic funds transfer. Electronic Data Interchange Law, Electronic
Signature Law and Data Protection Law. Computer Related Crime, online
dispute resolution and case studies relating to electronic transactions
การลงทุนในตลาดหลักทรั พย์
(Trading and Investment)
รู้ จั ก เศรษฐกิ จ ไทยและธุ ร กิ จ ไทย ความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกั บ การซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ ข้ อมูลสาคัญที่ควรพิจารณาในการซื ้อขายหลักทรัพย์ ศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการดาเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื ้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ การ
ใช้ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ ตการลงทุน และการจาลองการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์
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
การบริหารความมั่งคั่ง
(Wealth Management)
ความรู้ พืน้ ฐานที่จาเป็ นสาหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร
และการออมประเภทอื่น ๆ การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงิน
ส่วนบุคคล
Basic knowledge essential for banking industry, assurance, bonds,
and other savings patterns, financial plans for new generation, personal
financial management
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความสาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่ อสุขภาพและความงาม ที่
ผลิตในเชิงการค้ า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
และความงาม แนวโน้ มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
Meaning, importance and roles of food in wellness and beauty,
types and examples of commercial food products for wellness and beauty,

3(3-0-6)
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GE110

production processes and controls of food production for wellness and
beauty, trends in food production for wellness and beauty
สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ
(Right View Entrepreneurship)
ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ กระบวนการและเทคนิคใน
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ให้ เกิดมีขึ ้นได้ ในชีวิตประจาวัน การนาสัมมาทิฏฐิ มาใช้ ใน
การดาเนินชีวิต การบริ หารจัดการ การแก้ ไขปั ญหาและข้ อขัดแย้ งในการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ
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.

3(3-0-6)

7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE202

GE203

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม ผลิตภัณฑ์
การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยี ชีวภาพ อุปกรณ์ หรื อระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยี การพิมพ์ สามมิติ เทคโนโลยี วัสดุฉลาด เทคโนโลยี พลังงาน
ทดแทน รวมทัง้ วิทยาการเทคโนโลยี ที่เกิ ดขึน้ ใหม่ที่มีต่อการเปลี่ ยนรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิต 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
การคิดเชิงวิเคราะห์ สาหรั บธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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GE204

GE205

GE206

พืน้ ฐานการคิดวิเคราะห์ ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและ
เครื่ องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ มีประสิทธิภาพ
Introduction to mathematics and statistical analysis in business,
techniques and tools assisting effective analytical and synthetic thinking
เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
เกษตรกับชีวิตประจาวัน ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านการเกษตร การใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศกึ ษาการทาธุรกิจเกษตร
Farming and everyday life, local wisdom in farming, use of technology
in farming, sustainable farming theory, use of farm produce and waste,
farming trends in Thailand, case studies on farming business
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความสาคัญของเครื่ องสาอางสาหรั บสุขภาพและความงาม ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ ดแู ลผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้ น
ผม ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งสีสันบนใบหน้ า ผลิตภัณฑ์ สาหรั บช่องปาก ผลิตภัณฑ์
ส าหรั บ เด็ ก และผู้ ใหญ่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ นวสปา แนวทางเลื อ กการเลื อ กซื อ้
เครื่ อ งส าอาง หลัก การใช้ เ ครื่ อ งส าอางแต่ ล ะประเภทในการเสริ ม ความงาม
นวัตกรรมเครื่ องสาอางที่เป็ นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสขุ ภาพและความงาม
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
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปั จจุบนั
ในการใช้ สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้ านการเกษตร การแพทย์และ
อุตสาหกรรม
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)

3(3-0-6)
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GE207

GE208

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology)
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ความหลากหลายของเทคโนโลยี
ผลกระทบที่มีต่อรู ปแบบการดาเนินชีวิตในยุคดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้ อม รวมถึง คุณธรรม จริ ยธรรม และสิทธิ มนุษยชน ตลอดจนการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทลั
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
เกมดิจทิ ลั
(Digital Games)
เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ ที่จาเป็ นในการเล่นเกมดิจิทลั
กรณีศกึ ษาเกมดิจิทลั
Decision- making techniques, competition techniques, knowledge
required in playing digital games, case studies related to digital games

3(3-0-6)

3(3-0-6)

7.3.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture)
1) กลุ่มสุนทรี ยศาสตร์
GE301

ปรั ชญาความรั ก
(Philosophy of Love)
แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ ของความรั กอันเป็ นอารมณ์ พืน้ ฐานของมนุษย์
โดยพิ นิ จ พิ เ คราะห์ แ ละอภิ ป รายประเด็น ปั ญ หาของความรั ก ผ่ า นมุม มองทาง
ปรัชญา ทังในด้
้ านที่เป็ นปั จเจก และในด้ านที่มีมิติสมั พันธ์กบั สังคมรอบตัว
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)

GE302

ปรั ชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
แนววิ ธี ศึก ษากระบวนทัศ น์ แ ละการก่ อ ขึ น้ ของความหมายในทางศิล ปะ
ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริ ง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ

3(3-0-6)
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GE303

GE304

GE305

Study of paradigms and meanings of art and its relationship to reality,
knowledge, and values of art works
รู ปรสกลิ่นสีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรู ปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรู ปรสกลิ่นสีเสีย งในมิติ ข อง
ธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม อิทธิพลของรู ปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้ สกึ
ของมนุษย์ และการสร้ างสรรค์ ศิลปะของทุกด้ านของมนุษย์ เช่น สถาปั ตยกรรม
วรรณศิ ล ป์ จิ ต รกรรม มัณ ฑนศิ ล ป์ การน าความรู้ เรื่ อ งรู ปรสกลิ่ น สี เ สี ย งไปใช้
ประโยชน์ ทางธุรกิจ ทัง้ แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุ งและ
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
เรื่ องเล่ าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้ าที่ของเรื่ องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่ องเล่ากับ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื ้อหา รู ปแบบ
และวิธีการเล่าเรื่ องในสื่อต่าง ๆ ฝึ กปฏิบัติการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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

การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรม
การสร้ างและเสพละครและภาพยนตร์ ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์ และ
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3(3-0-6)
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ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์ และฝึ ก
ปฏิบตั ิ
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
นิทานโลก
(Tales of the World)
ความหมายของนิทาน ความสาคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ
ลักษณะเด่นของนิทานทัง้ ของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความนิทานสาคัญ
บางเรื่ องทังของตะวั
้
นออกและตะวันตก
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
พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา เจ้ าฟ้ ามหาจักรี สิรินธร รั ฐสีมา
คุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ความสาคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ที่มีตอ่ วงการหนังสือและสังคมไทย
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
วรรณกรรมสร้ างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่ งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
ประวัติความเป็ นมาของวรรณกรรมสร้ างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
ความส าคัญ คุณ ค่าของวรรณกรรมสร้ างสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ งอาเซี ยนของไทย
ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีตอ่ วงวรรณกรรมไทย
History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. Write), importance,
values, and roles of Southeast Asian Writers Award on Thai literary circle
การอ่ านร้ อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
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หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้ อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์
กลอน ร่ าย และทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้ แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์
รวมทังกลวิ
้ ธีการใช้ เสียงให้ เหมาะกับบทอ่าน
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
นาฏศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
หลักเบือ้ งต้ นและแบบแผนของนาฏศิลป์ ไทย การฝึ กปฏิบัติการราพื น้ ฐาน
เพลงช้ า เพลงเร็ ว ราแม่บท
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)
แดนซ์
(Dance)
รู ปแบบและประเภทของการเต้ น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,
K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึ กการเต้ นประเภทต่าง 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
การขับร้ อง
(Singing)
วิธีการใช้ เสียง ประเภทของเพลง ควบคุมการใช้ เสียง การฟั งและการจับ
จัง หวะ ดนตรี ฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารขับ ร้ องในงานสัง คมและการแสดงโอกาสต่ า ง ๆ
ตลอดจนฝึ กท่าทางการแสดงออกให้ เหมาะสมกับรู ปแบบของงาน
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
ดนตรี วิจักษณ์
(Music Appreciation)

3(2-2-5)
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การฟั งดนตรี เพื่อให้ เกิ ดความเข้ าใจและความซาบซึง้ ในคุณค่าของการฟั ง
ดนตรี รวมถึงพัฒนาการของการฟั งดนตรี ประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและ
เครื่ องดนตรี
Music listening for understanding and appreciation of its values,
development of music and its genres, as well as characteristics of songs
and musical instruments
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อ
ขัดเกลาจิตใจให้ เข้ าถึงประสบการณ์ สุนทรี ยะ ตลอดจนสามารถเข้ าใจถึงการใช้
ดอกไม้ เป็ นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้ สกึ ได้ อย่างละเอียดลออ
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
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
ประวัติของเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่ง
ร่ างกายให้ เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทัง้ ในบริ บทวัฒนธรรม
ของราชสานักและชาวบ้ าน วิเคราะห์กรณีศกึ ษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืน
ประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย
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

การออกแบบเครื่ องแต่ งกายและการแต่ งหน้ า
(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความสาคัญของเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ การฝึ ก
ออกแบบเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ ให้ เ ข้ า กับ การแสดงประเภทต่ า ง ๆ
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ยุค สมัย และสภาพของนัก แสดง
ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้ าเบื อ้ งต้ น และเทคนิคการแต่งหน้ า
สาหรับการแสดง
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
ศิลปะวิจักษณ์
(Art Appreciation)
ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ ศิลปกรรม
ประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่ วม
สมัยต่าง ๆ ทังในด้
้ าน รู ปแบบ เนื ้อหา แนวคิดสุนทรี ยรส
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
การละเล่ นและเพลงพืน้ บ้ านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
ประวัติความเป็ นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื ้นบ้ าน
ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และเพลงพื ้นบ้ านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการ
ประยุกต์ใช้ เพลงพื ้นบ้ านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
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 folk games,
application of traditional Thai folk songs appropriately used on different
occasions
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2) กลุ่มวัฒนธรรม
GE351

วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)

3(3-0-6)
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ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิ ยม และ
อิทธิ พลที่มีต่อสังคมไทย ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมประชานิ ยมกับระบบ
เศรษฐกิ จทุนนิ ยม อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและสื่อมวลชน บริ บททาง
สังคมและการเมือง การบริ โภควัฒนธรรม และวิเคราะห์วฒ
ั นธรรมประชานิยมที่มี
อิทธิ พลในชี วิตประจาวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชั่น ดนตรี ละครโทรทัศน์
ภาพยนตร์ สินค้ าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์
Meaning, distinctive characteristics, origin and development of
popular culture, and its impact on Thai society, relationship between
popular culture and capitalism, cultural production industry and mass
media, social and political contexts, cultural consumption, analysis of
popular culture influencing people’s everyday life in Thai society, such as
fashion, music, TV drama, film, souvenirs, photographs, and TV programs
สื่อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่ วมของสื่อบันเทิ งประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรม
การสร้ างและเสพสื่อบัน เทิ งในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนอิท ธิ พ ลที่ มีต่อกันใน
ภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน
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

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียน ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
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ต่าง ๆ ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่ วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แนวคิด
ชาตินิยม และการแก้ ไขวิกฤตของชาติ
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
อิทธิพลวัฒนธรรมต่ างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม
อินเดีย ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้ างสรรค์ศิลปะไทย
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
ประวัตศิ าสตร์ สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติศาสตร์ สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้ วยการพัฒนา
ประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม การศึกษา การเมือง การ
ปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิ ยม แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย ท้ องถิ่น
ตลอดจนอุดมการณ์ ชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดารง
อยู่ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวตั น์
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

อุดมการณ์ สร้ างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
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พัฒนาการด้ านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิ จ ฯลฯ ที่ ส ะท้ อนมุมมองอุดมการณ์ ส ร้ างชาติข องจี น ตัง้ แต่อดี ต จนถึ ง
ปั จจุบนั
Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom,
politics, administration, and economy, which reflect China’s national
ideology from past to present
เหตุการณ์ ปัจจุบันของโลก
(Current World Events)
เหตุการณ์ สาคัญที่ เกิ ดขึน้ ในโลก ทัง้ มิติทางด้ านการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม รวมทังความร่
้
วมมือและความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในสังคมโลกปั จจุบนั รวมทัง้
เหตุการณ์ สาคัญในประเทศไทยที่สมั พันธ์กบั เหตุการณ์ ในโลก เพื่อให้ สามารถคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ สาคัญ ของโลกที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้
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
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑ์ การ
จาแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล
ของภาวะหลายภาษาที่มีตอ่ 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

การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
(Museum Management)
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ความหมาย หน้ า ที่ ความส าคัญ และคุณ ค่ า ของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ มี ต่ อ สัง คม
ประเภทและรู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ การบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์ การตลาดของพิ พิธภัณฑ์ การอนุรั กษ์
และการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรื อพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน ตัวแบบพิ พิธภัณฑ์ภมู ิ
ปั ญญาไทย การมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริ ง
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
ปรั ชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประเด็น
ปั ญ หาส าคัญ ในสมัย ต่าง ๆ ได้ แ ก่ สมัย โบราณ สมัย กลาง สมัย ใหม่ และหลัง
สมัยใหม่ เพื่อเรี ยนรู้ พื ้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ ้นในโลกตะวันตก
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
ปรั ชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ
แนวคิดกระแสหลัก ได้ แ ก่ อิน เดีย จี น และญี่ ปุ่ น เพื่ อพิ จ ารณาประเด็น ปั ญหา
สาคัญด้ านการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก
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

วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
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กาเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่เกี่ยวข้ อง
กับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน ประเด็น
ศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ เกี่ยวกับใบชาและ
การบริ โภคชา การสร้ างสรรค์ ธุรกิ จชา วัฒ นธรรมร้ านนา้ ชาในภาคใต้ ชากับ
พิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่ วมสมัยยุคโลกาภิวตั น์
Origin and development of tea culture, social history relating to tea in
different countries, particularly in China, Japan, and ASEAN region, study
of tea culture in Thai society, such as beliefs and principles of tea leaves,
tea consumption, creation of tea business, tea house culture in the South,
tea and rituals, tea as a contemporary culture in the globalization era
วัฒนธรรมข้ าว
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้ าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ข้ าวกับคนไทยทัง้ ในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้ าน วัฒนธรรมข้ าวใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณี ศึกษาวัฒนธรรมข้ าวในสถานที่จริ ง
วิเคราะห์และสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมข้ าวในบริ บทสังคมร่ วมสมัย
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
วัฒนธรรมนา้
(Water Culture)
วัฒ นธรรมน า้ ในคติ ไ ทยที่ ป รากฏในวรรคดี ต านาน เรื่ อ งเล่ า ศิ ล ปกรรม
บทบาทและความหมายของนา้ ในพระราชพิธี ประเพณี และคติชนเกี่ยวกับนา้ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิปัญญาของการจัดการน ้าของคนไทยในยุคอดีต มโนทัศน์เรื่ อง
วัฒนธรรมน ้าในยุคชลประทาน การจัดการน ้ากับปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั
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
ศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย
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(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย การ
ไหว้ เจ้ ากับการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ ากับการตังชุ
้ มชนชาวจีน
และการขยายตัวของชุมชน บทบาทของศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าในบริ บทร่ วมสมัย
อาทิในด้ านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ คติชนสร้ างสรรค์ และพั ฒนาการ
ของการสร้ างสังคมจีนาภิ วตั น์ กรณี ศึกษาศาลเจ้ าและพิ ธีกรรมไหว้ เทพเจ้ าจี นที่
เด่น 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
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่สาคัญในสังคมไทย การธารงไว้ ซงึ่ ชาติพนั ธุ์ ความ
แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้ อดี ข้ อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน
สังคม สังคมพหุลกั ษณ์ กับความท้ าทายในประชาคมอาเซียน สารวจพืน้ ที่ย่านที่อยู่
อาศัยของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในกรุ งเทพมหานครที่สาคัญ 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
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิ ดและกระบวนทั ศน์ ใน
การศึ ก ษาความหลากหลายทางเพศในมิ ติ ต่ า งๆ ทั ง้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ทาง
มานุษยวิ ทยา ทางจิ ตวิ ทยา และอื่น ๆ ความเข้ าใจความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทย
Meaning of gender diversity, concepts used to study gender diversity
in different dimensions, science, anthropology, and psychology,
understanding of gender diversity in Thai society
คติชนสร้ างสรรค์
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(Creative Folklore)
ประวัติความเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนว
ใหม่เพื่อการสร้ างสรรค์กิจกรรมทางสังคม รวมทัง้ อิทธิ พลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อ
สังคมไทยปั จจุบนั
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
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้ เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม
ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้ เคียง และการศึกษานอกสถานที่
Meaning of archaeology, relationship between archaeology and works
of art, art history in Thailand and neighboring countries, fieldtrip
ท้ องถิ่นกับการสร้ างสรรค์ สินค้ าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้ องถิ่ นนิ ยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ ระหว่างท้ องถิ่ นกับเศรษฐกิ จ
ชุ มชน และระบบเศรษฐกิ จของประเทศ แนวคิ ดเรื่ องสิ่ งบ่ งชี ท้ างภู มิ ศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่นาไปสู่การสร้ างสินค้ าทางวัฒนธรรม กระบวนการสร้ างและ
ผลิตสินค้ าทางวัฒนธรรม กรณี ศึกษาโดยเก็บข้ อมูลในท้ องถิ่นบ้ านเกิดเพื่อแสวงหา
สินค้ าจากสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ มา ต่อยอดสร้ างสรรค์ให้ เป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรม
อย่างเป็ นรู ปธรรม
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

ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้ าที่ ข องราชประเพณี แ ละพระราชพิ ธี ใ นประเทศไทย
พัฒนาการของราชประเพณี และพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ ไทย ราชประเพณี และ
พระราชพิธีสาคัญในราชสานักไทย
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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
ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ความหมาย ความส าคัญของประเพณี ประดิ ษฐ์ ก าเนิ ดและพัฒนาการของ
ประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ วิกฤตสังคมกับ
บทบาทหน้ าที่ของประเพณี ประดิษฐ์ อิทธิ พลของประเพณี ประดิษฐ์ ที่มีต่อการสร้ าง
วาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปั จจุบัน กรณี ศึกษาประเพณี ประดิ ษฐ์ ใน
สังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ ที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยปั จจุบนั
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
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)
ความสาคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย หน้ าที่ของประเพณีและเทศกาล
ต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจาปี ใน
สังคมไทย
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

ประวัตศิ าสตร์ ของภาพถ่ าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่าย ความสาคัญและคุณค่าของภาพถ่าย
ในสังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับภาพถ่ าย ความหมายของภาพถ่ ายที่ มี
คุณค่าทัง้ ทางจิ ตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้ างสรรค์ ศิลปะการถ่ ายภาพ การ
ผสมผสานทัง้ ทางด้ านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิ บัติ และความคิดสร้ างสรรค์
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ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม
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
ประวัตศิ าสตร์ แอนิเมชั่น
(Animation History)
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น
ตังแต่
้ ลาดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติ
และอิทธิพลของเชือ้ ชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้ ง
ระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม
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
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
ความหมายของความเชื่อ ประเภทของความเชื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ศึกษา
ความเชื่ อ ความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่ อกับสังคมไทยในท้ องถิ่ นต่าง ๆ การเก็บ
ข้ อมูลความเชื่อภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ ปรากฏการณ์ ของความเชื่อและ
การประยุกต์ใช้ ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่ วมสมัย
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
โหราศาสตร์ และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
แนวคิดเรื่ องโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิ ง
เปรี ยบเทียบ คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ ไทย ประเภทของ
โหราศาสตร์ และการพยากรณ์ การใช้ ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์
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การประดิ ษฐ์ ประเพณี แ ละการสร้ างอั ตลั ก ษณ์ ข องนั ก พยากรณ์ กรณี ศึ ก ษา
โหราศาสตร์ และการพยากรณ์ในสังคมไทยปั จจุบนั
Comparative concepts of astrology and forecasting in Eastern and
Western societies, ideology, meaning, and wisdom in Thai astrology,
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
ศาสนาของโลก
(World Religions)
ความรู้ เกี่ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้ แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบตั ิของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์สงั คมยุค
ผสมผสานทางศาสนาในปั จจุบัน ศาสนาในท่ ามกลางวิ กฤตของสังคมโลก การ
วิเคราะห์การนาศาสนามาใช้ แก้ ปัญหาต่าง 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
หมากล้ อม
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขัน้ พืน้ ฐานสาหรับเล่นในช่วงเปิ ดเกม กลาง
เกม และปิ ดเกม ความหมายของพืน้ ที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย
การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม
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
หมากรุ กไทยและสากล
(Thai and International Chess)
ประวัติและความเป็ น มาของหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล ศึกษาตัว
หมากรุ กไทยและตัวหมากรุ กสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุ กสากล การ
นับ ศัก ดิ์ แ ละกลการเล่นของหมากรุ กไทยและหมากรุ ก สากล ตลอดจนการฝึ ก
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ปฏิ บัติการเล่นหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเล่นและ
เข้ าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากลได้
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

7.3.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1). กลุ่มคุณภาพชีวิต
GE401

GE402

ทักษะการรู้ สารสนเทศในสังคมดิจทิ ลั
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความสาคัญของการรู้ สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคล
ให้ เป็ นผู้ร้ ู สารสนเทศโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ความต้ องการสารสนเทศ การเลือก
ทรั พยากรสารสนเทศ การเข้ าถึงสารสนเทศตามความต้ องการ การประเมินค่า
สารสนเทศ การจัดการเนื ้อหาและการใช้ สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรมและถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
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
เปิ ดโลกกว้ างสู่สังคมแห่ งการเรี ยนรู้
(Discovery of Learning Society)
ความหมาย ความสาคัญขององค์ความรู้ ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน พลังแห่งการเรี ยนรู้ แนวคิดของ
องค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ สังคมและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ พลวัตของกระบวนการ
เรี ย นรู้ สังคมการเรี ย นรู้ ในเครื อข่ ายโลกออนไลน์ แหล่งทรั พ ยากรการเรี ยนรู้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาสังคมแห่ ง การเรี ย นรู้ การสร้ างพลัง อ านาจและความ
ต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างเป็ นระบบ และเกิดสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ ที่พงึ ประสงค์ได้ ตอ่ ไป
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
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dynamics, online learning society, learning resources, strategic
development of learning society, systematic life-long learning
ทักษะการรู้ เท่ าทันสื่อ
(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรู้ เท่าทันสื่อ อิทธิ พลของสื่อที่มีต่อผู้บริ โภค หลักการ
และแนวคิดสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการรู้ เท่าทันสื่อ จาแนกตามประเภทของสื่อ ได้ แก่
ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์ เน็ต
โดยเน้ นทาความเข้ าใจเกี่ยวกับบริ บทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ
เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้ างสาร และรู ปแบบและภาษาในสื่อ ฝึ กวิเคราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้ เท่าทันสื่อ
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
เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต
(Generation Z and Quality of Life)
แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เจนเนอ
เรชั่น ซี ทัง้ ด้ านร่ างกาย สติปั ญ ญา อารมณ์ และสังคม ปั จ จัย ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจนเนอเรชัน่ ซี การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่าง
มีคณ
ุ ค่าและ
มีเป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ ซียคุ ปั จจุบนั
Concepts and research applied to the development of Generation
Z’s quality of life in various dimensions, body, intelligence, emotion, and
society; factors affecting Generation Z’ s behaviors and personality,
Generation Z’s self-adjustment and development
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย
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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
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology and Self-Management)
หลัก การและการประยุก ต์ แ นวคิดทางจิ ตวิ ท ยาเพื่ อท าความเข้ าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ การ
เรี ยนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต
(Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้ จกั ตนเอง เข้ าใจผู้อื่นและปรับตัวได้ มี
คุณธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต
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 selfadjustment to understand oneself and others, moral and ethics in everyday
life
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎี และแนวคิดทางจิ ตวิทยาเพื่ อประยุกต์ ใช้ ในการทางานเป็ นที ม ทัง้ ใน
บทบาทของผู้น าในการสร้ างที มงาน มนุษยสัมพันธ์ ในการท างาน ความร่ วมมื อ
จัดการกับปั ญหา การสื่อสารเพื่อเข้ าใจผู้อื่น ตลอดจนการบริ หารความขัดแย้ งอย่าง
สร้ างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
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

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
(Personality Development for Leaders)
ทฤษฎี หลักปฏิบตั ิ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผู้นา การเพิ่ม
ศัก ยภาพในการพัฒ นาความเป็ น ผู้ น าของตนทัง้ ด้ า นสติ ปั ญ ญา บุ ค ลิ ก ภาพ
อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
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Theory, practice, and skill to develop leadership personality,
maximizing leadership potential regarding intelligence, personality,
emotion, and social behavior
แฟชั่น
(Fashion)
ความรู้ เบื อ้ งต้ นของการออกแบบแฟชั่น ทัง้ ของตะวันออกและตะวัน ตก
การสร้ างสรรค์แนวคิด รู ปแบบของแฟชัน่ ออกเป็ นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของ
แฟชัน่ ต่อสังคม
Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking,
classification of fashion, fashion show, fashion and society
การทาอาหาร
(Cooking)
ความรู้ ความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับอาหารทังของไทย
้
ตะวันออกและตะวันตก
ฝึ กปรุ งอาหารและทาขนมอย่างง่าย
Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, cooking
practice of both savory and dessert dishes
การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่ างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและ
ความงาม รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม
Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health,
beauty, as well as concentration and clear mind, beauty products
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2) กลุ่มสังคมยั่งยืน
GE451

ศาสตร์ ของพระราชา
(Knowledge of the King)
การพั ฒ นาสั ง คมไทยตั ง้ แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เน้ นสั ง คมสมั ย ใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภมู ิปัญญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครอบครั ว ชุมชน และสังคมเศรษฐกิจพอเพี ยงกับ
การดารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตั น์และในฐานะเป็ นทางออกในการเผชิญกับวิกฤติ
โลกในยุคปั จจุบนั และการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Development of Thai society from the past to present focusing on
modern society, social change, concept, meaning, and application of
sustainable economy wisdom into practice at both family and community
levels, sustainable economy society and its existence amidst the stream of
globalization, sustainable economy as a solution to current world crises,
sustainable economy and way of life
หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ นมาของหอการค้ าไทย เครื อข่ายของหอการค้ าไทย บทบาท
ของหอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับ
ภูมิภาคและสากล บุคคลสาคัญที่มีคณ
ุ ูปการต่อหอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย
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
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ย่ ังยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
หลักการ แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหาที่สาคัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก ระบบครอบครั ว ระบบเศรษฐกิ จ ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ เหตุปัจจัยและผลกระทบ
รวมถึง การสังเคราะห์ แ นวทางแก้ ไ ข ป้ องกัน ปั ญ หา หรื อแนวทางการปรั บ ปรุ ง
เพื่อให้ เกิดคุณประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และสังคมที่ยงั่ ยืน
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
กฎหมายสาหรั บชีวิตประจาวัน
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(Law for Everyday Life)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย
ระบบของกฎหมายที่สาคัญ ที่มาของกฎหมาย ชนิดและประเภทของกฎหมาย
การจัดทากฎหมายและกระบวนการนิติบญ
ั ญัติ การบังคับใช้ กฎหมายการตีความ
การ
อุดช่องว่าง การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่สาคัญในชีวิตประจาวัน
บุคคล นิติบคุ คล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา
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
ทรั พย์ สินทางปั ญญา
(Intellectual Property)
กฎหมายคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่ องหมายทางการค้ า การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญา การ
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิ การจดทะเบี ยนทรั พย์ สินทางปั ญญา การเอาผิ ดกับผู้ละเมิด
รวมถึงคดีที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
Intellectual property law, copyright, trademark; protection, licensing,
registration and infringement of intellectual property including related case
studies
การท่ องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ลักษณะ และความสาคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์ เอกลัก ษณ์ แ ละลัก ษณะเฉพาะทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ สอดคล้ องกับลักษณะภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม การนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว
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
ภูมิ-ประวัตศิ าสตร์ การท่ องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
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ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
รวมถึงสังคม วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิล ปกรรม ปั ญ หาและ
ผลกระทบที่มีตอ่ การท่องเที่ยวไทย
Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions
including society, culture, tradition, works of art, problems, and impacts on
Thai tourism industry
มโนทัศน์ เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
ปรั ชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ ยวกับความตายของ
นักปรัชญาสาคัญของโลก วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิ ต
เรื่ องเล่าวรรณคดี เพื่อให้ เข้ าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย
ภาวะคนใกล้ ตาย การเตรี ยมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเรื่ องชีวิตหลังความตาย
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
พุทธธรรมกับการแก้ ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ทังในชี
้ วิต
ส่วนตัว การทางาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยใช้ กรณีศกึ ษาเหตุการณ์
ในชีวิตจริ งที่เผยแพร่ ในสื่อต่าง 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
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
มโนทัศ น์ เ รื่ อ งนิ เ วศส านึ ก ของคนไทย ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กับ
ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ กาเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเรื่ องการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมในสังคม แนวทางการสร้ างนิเวศสานึก การสร้ างสรรค์
สื่อเพื่อรณรงค์
เรื่ องนิเวศสานึก อาทิ การสร้ างภาพยนตร์ สนั ้ การผลิต
โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์
การดาเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
การแสดงละครเวที
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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
สิ่งแวดล้ อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อม อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม
ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิยม โครงสร้ างทางภูมิศาสตร์ และการ
เคลื่อนย้ ายของกลุ่มชาติพันธุ์ นโยบายและข้ อตกลงความร่ วมมือที่เกี่ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อมของประชาคมอาเซียน โครงสร้ างองค์ กรและกลไกความร่ วมมือด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมในอาเซียนอย่างยัง่ ยืน
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
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8. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา (Learning Outcome)
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา (Learning Outcome) หมวดศึกษาทัว่ ไป มีดงั นี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีวินยั ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่
3) เคารพกฎระเบียบ และข้ อบังคับของส่วนรวม
4) มีจิตสานึกที่ดีตอ่ สังคม
5) มีความเสียสละและมีความอดทน
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