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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25390561100139_2142_IP 
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Information and Communication 

Technology  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Information and Communication Technology) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Information and Communication Technology) 

 
3. วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์งานด้าน
ระบบซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารข้อมูล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการกับ
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

123 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  เอกสารประกอบการสอนและตำราในวิชาของ
หลักสูตรเป็นภาษาไทย-อังกฤษ 
 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้

เป็นอย่างด ี
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

• คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 

• สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

• สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 (347) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

และเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  

• นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

• นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  

• นักพัฒนาซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชั่น  

• ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  

• นักทดสอบซอฟต์แวร์ 

• ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 

• ผู้บริหารโครงการสารสนเทศ 

• นักพัฒนาเว็บไซต์ 

• ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิศวกรเว็บ 

• นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 



รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  4 

9. เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ  นามสกุล  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นางสาวชฎารัตน์  พิพัฒนนันท์ วท.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

2542 

 วท .บ.  สถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(วิทยาการข้อมูล) 
นายเอกรินทร์  วรุตบางกูร วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2543 

 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2541 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นายวรวิทย์  จิตรงค์  วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539 
4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
นายเจษฏา  แก้ววิทย์ พบ.ม. สถ ิต ิประย ุกต ์  (ว ิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

2540 

 ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 
5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวศศิธร  มงคลศรีพัฒนา Ph.D. Computer Science University of Southampton, UK 2563 

    วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่

กล่าวถึงห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื ่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที ่สั ่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้น
มากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมี
การเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมาก
ที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก รวมทั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020) 
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเป็น
จำนวนมาก  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  อันเป็นผลความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสามด้าน คือ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยี  ด้านการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย  ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตใน
สังคม  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรไม่เพียงแค่มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญการเท่านั้น  แต่
หลักสูตรยังตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  ที่มีความชำนาญใน
เทคโนโลยีเหล่านั้น  คำนึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและ
สำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร  อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตร ทำให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มี

ความทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในภาคธุรกิจ มีความสามารถแข่งขันได้
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานในอนาคต มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ 
และตาม    พันธกิจที่จะผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (Business 
SMART) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากล  
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มี

คุณธรรมและคุณภาพ และพันธกิจที่จะผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(Business SMART ) ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีภาพลักษณ์ทางธุรกิจระดับสากล การพัฒนา
หลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสนับสนุนภาคธุรกิจ รวมถึง
การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระดับสากล มีทักษะสามารถหา
ความรู้ใหม่ เพ่ิมเติมให้ทันสมัย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์) 
เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการใช้

ภาษาอังกฤษในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  อีกทั้งการสื่อสารทั้งพูด ฟัง เขียน ที่ต้องมีการปรึกษากับคณะ
ที่เปิดสอนทางภาษาต่างประเทศและปรับให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่มากกว่าวิชาศึกษาทั่วไป 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่มีการให้บริการในกลุ่มวิชาโท 

ซึ่งเปิดให้นักศึกษาจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์
งานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้งานทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม และสามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนาและดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
4) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ

สกัดความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่  
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีมาตรฐานไม่
ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล (ACM/IEEE) ที่
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

ความสามารถในการทำงาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์
จากการนำความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ทำงาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- การเข้าร่วมโครงการ
ประกวดทางวิชาการ 

- ผลงานวิชาการ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคละ 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตร 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ว่าด้วย
การศึกษาระบบหน่วยกิตชั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 ข้อ 5 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  หรือ 

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ 
ระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใดหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืน
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอ่ืน 

4) หากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
อำนวยสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หรือ 
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5) ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
- นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สกอ.) 
- นักเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

- ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
- ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด 
- ระดับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเข้าไม่เท่ากัน  

 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
มาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ทางคณะจะจัดให้มีการติดตามดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 120 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดเงิน 
งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี 

2564 2565 2566 2567 2568 

เงินเดือน (อัตราใหม่) 607,500 607,500 607,500 680,400 680,400 

ค่าตอบแทน 175,000 175,000 175,000 275,000 275,000 
ค่าใช้สอย 14,220 16,800 17,040 19,120 21,240 

ค่าวัสดุ 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 
รวมงบดำเนินการ 798,720 801,800 802,540   978,020 980,640 

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

ค่าท่ีดิน - - - - - 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวมงบลงทุน - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 798,720 801,800 802,540   978,020 980,640 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) = 76,700.- บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

ก. การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย
การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ข้อ 5 

ข. ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ว่าด้วย  การเทียบโอนความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์  จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
 
 
 

✓ 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 

ก. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต 

 
ข. โครงสร้างหลักสูตร 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต  โดยศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
(อ้างอิง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 
ก) วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ข) วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 
ค) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

แบ่งเป็น  2 แผน คือ 
แผน ก หลักสูตรปกติ 

1.1) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
แผน ข หลักสูตรมีสหกิจศึกษา 

1.1) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
1.2) วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาท่ีเข้าโครงการสี่บวกหนึ่งให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  โดยต้อง
ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเลือก ตามแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรฯ กำหนด   
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2) ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าโครงการสี่บวกหนึ่งจะเรียนรายวิชาเลือกของหลักสูตรที่สามารถเทียบ
โอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี  (DITM) 
จำนวน 12 หน่วยกิต 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

ค. รายวิชา 
1) รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา  โดยแทนด้วยอักษร 2 ตัว และ
ตัวเลข 3 หลัก นำหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 

ก) รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปจะมีรหัสนำหน้าชื ่อวิชา   ซึ ่งมี

ความหมายดังนี้ 
ตัวอักษรสองตัว คือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง กลุ่มวิชา 
ตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลำดับวิชาตั้งแต่ 01-99 

 
ข) รหัสวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเลือก จะมีรหัสนำหน้าชื่อวิชาซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว  โดยมี
ความหมาย ดังนี้ 

อักษรย่อ ST หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อักษรย่อ SI หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักร้อย 
เลข 1 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
เลข 2 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข 3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข 4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
เลขหลักสิบและหลักหน่วย 
เลข 01-99 หมายถึง ลำดับวิชาที่ 01 ถึง 99 

หมายเหตุ  1. รหัสวิชาและชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องไม่ซ้ำ
กับวิชาอ่ืน  และชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้ให้สอดคล้องกัน 

 2. อักษรย่อของสาขาวิชาต้องไม่ซ้ำกับสาขาวิชาอ่ืน 
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2) รายวิชา 
 

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
(อ้างถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
 

ข) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต 
 

1.1) วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Mathematics for Information 
Technology) 

3(3-0-6) - 

ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Statistics for Data Analytics) 

3(3-0-6) - 

ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
(Structured Programming) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST165 

ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 
(Logical Thinking and Problem 
Solving) 

3(2-2-5) - 

 

1.2) วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต 
 

▪ กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI237 สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล  

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(Enterprise Architecture and Digital 
Transformation) 

SI345 การเขียนและนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค 
(Technical Writing and Presentation) 

3(3-0-6) - 

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Ethics and Law in Information 
Technology) 

3(3-0-6) - 

 
▪ กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 18 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  
(Application Development for 
Mobile Devices) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI230 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
(Introduction to Data Science) 

3(3-0-6) - 

SI232 การพัฒนาเว็บ 
(Web Development) 

3(2-2-5) - 

SI234 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้  
(User eXperience/User Interface 
Design) 

3(3-0-6) - 

SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์
ความรู้  

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST162 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(Data Mining and Knowledge 
Discovery) 

SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(Project in Information and 
Communication Technology) 

3(0-6-3) หน่วยกิตสะสมมากกว่า 
100 หน่วยกิต หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้า
หลักสตูรฯ 

 
▪ กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI222 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  
(Data Structures and Algorithms) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล  
(Database Management Systems) 

3(2-2-5) - 

SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(Systems Analysis and Design) 

3(3-0-6) - 

SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 
(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
(Software Engineering) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI225 

 

▪ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(Data Communication and Computer 
Network) 

SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
ปฎิบัติการ 
(Computer Architecture and 
Operating Systems) 

3(2-2-5) - 

SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเว็บ
เซอร์วิส 
(Cloud Computing and Web 
Services) 

3(2-2-5) - 

SI361 การบริหารระบบ 
(Systems Administration) 

3(2-2-5) - 

 
1.3) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

 
▪ ด้านการพัฒนาและดำเนินงาน (Development and Operations 

(DevOps)) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
(Telecommunication Technology) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI223 

SI323 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Project 
Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI225 

SI327 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
(Advanced Computer Network) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI223 

SI328 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI223 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(Mobile and Wireless Network) 
SI329 วิศวกรรมความต้องการ  

(Requirement Engineering) 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI225 

SI330 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 
(Object-Oriented Analysis and 
Design) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI229 

SI346 การพัฒนาและการดำเนินงานเบื้องต้น  
(Introduction to Development and 
Operations (DevOps)) 

3(2-2-5) - 

SI347 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Business Systems) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI232 

SI350 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1  
(Server Administration 1) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI223 

SI351 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 2  
(Server Administration 2) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI350 

SI352 การจัดการการดำเนินการ  
(Operations Management) 

3(3-0-6) - 

SI362 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 
(Advanced Web Development) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI232 

SI363 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง 
(Advanced Application Development 
for Mobile Devices) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI227 

SI364 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI223 

SI365 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI232 

SI366 เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบอไจล์  

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(Digital Technology, Innovation and 
Agile IT) 
(เรียนร่วม SC511 เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบอไจล์ ของหลักสูตร DITM) 

SI368 การเขียนโปรแกรมบล็อคเชน  
(Blockchain Programming) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST165 

SI439 การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร์ 
(Software Testing and Metrics) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI322 

SI440 การโจรกรรมและพิสูจน์หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์  
(Computer Hacking and Forensics) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI223 

SI441 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
(Geographic Information Systems) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI224 

SI442 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและ
ดำเนินงาน 1 
(Special Topic in Development and 
Operations (DevOps) 1) 

3(3-0-6) - 

SI443 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและ
ดำเนินงาน 2 
(Special Topic in Development and 
Operations (DevOps) 2) 

3(2-2-5) - 

 
▪ ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(Linear Algebra for Data Analytics) 
SI354 การประมวลผลทางการเงิน  

(Financial Computing) 
3(2-2-5) - 

SI355 การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  
(Information Storage and Retrieval) 

3(2-2-5) - 

SI356 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data Analytics) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI342 และ 
SI355 

SI357 การวิเคราะห์กราฟ  
(Graph Analytics) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน ST161 

SI358 การเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI353 

SI359 ภาษาโปรแกรมสำหรับงานทางสถิติ  
(Statistical Programming Language) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST162 

SI360 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์  
(Real Time Analytics) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SI342  
และ SI353  

SI369 วิศวกรรมข้อมูล  
(Data Engineering) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST165 

SI445 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
(Regression and Time Series Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน ST162 

SI446 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1 
(Special Topic in Data Science 1) 

3(3-0-6) - 

SI447 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2 
(Special Topic in Data Science 2) 

3(2-2-5) - 

SI450 การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ  
(Data Visualization and 
Business Intelligence Systems) 

3(2-2-5) - 

SI451 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ 
(Data Science and Data Intelligence) 

3(3-0-6) - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

(เรียนร่วม SC512 วิทยาการข้อมูลและ
ข้อมูลอัจฉริยะ ของหลักสูตร DITM) 

 
▪ ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI367 การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและ 
นวัตกรรมตอบสนองสภาพแวดล้อม 
(Design Thinking and Digital Business 
and Context Dirven Innovation) 
(เรียนร่วม SC513 การคิดเชิงออกแบบ
ธุรกิจดิจิทัลและ นวัตกรรมตอบสนอง
สภาพแวดล้อม ของหลักสูตร DITM) 

3(3-0-6) - 

SI452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Strategy) 
(เรียนร่วม MB507 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ด้านธุรกิจดิจิทัล ของหลักสูตร DITM) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI364 

SI453 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 
(Special Topic in Business Innovation 
1) 

3(3-0-6) - 

SI454 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 
(Special Topic in Business Innovation 
2) 

3(2-2-5) - 
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▪ วิชาเลือก-ทั่วไป 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI435 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
(Seminar in Information and 
Communication Technology) 

3(3-0-6) - 

SI448 การศึกษาอิสระ 
(Independent Study) 

3(3-0-6) ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

SI400 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6(0-40-20) - 

 
ค) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต  โดยนักศึกษาอาจเลือก
ลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือต่างมหาวิทยาลัย
ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. 
 
หมายเหตุ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นสำหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน และนักศึกษาที่จบปริญญาตรีขึ้น

ไปทุกสาขาวิชา 
นักศึกษา ปวส. เทียบโอน และนักศึกษาที่จบปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา ที่เข้า

ศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ได้รับการยกเว้นรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ส่วนที่ 1 
2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 
ส่วนที่ 2 

1. กลุ่มความรู้ (Knowledge) ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 
1.1) กลุ่มธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  
1.2) กล ุ ่ มว ิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และส ิ ่ งแวดล ้อม  (Science, 

Technology and Environment) 
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1.3) กลุ่มสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 
1.4) กลุ่มสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
1.5) กลุ่มความเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 

2. กลุ่มทักษะและเจตคต ิ(Skills and Attitude) ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 
2.1) กลุ่มภาษาของโลก (World Language) 
2.2) กลุ ่มทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 

Skills) 
2.3) กล ุ ่มท ักษะด ้านส ื ่ อและเทคโนโลย ีสารสนเทศ  (Media and 

Information Technology Skills) 
2.4) กลุ่มทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
2.5) กลุ่มสมดุลชีวิต (Life Balance) 

ข) หมวดวิชาเฉพาะ 
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการ

เทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
เทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ได้รับการยกเว้นทั้งหมด 
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ง. แผนการศึกษา 
 

แผน ก หลักสูตรปกติ 
 

ชั้นปทีี ่1  ภาคต้น (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ  3(2-2-5) - 

SI234 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้  

3(3-0-6) - 

GE071 
(Gen-Ed บงัคับ 1) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน  

3(3-0-6) - 

GE154 
(Gen-Ed เลือก 1) 

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) (เทียบเท่า GE201) 

GE923 
(Gen-Ed เลือก 2) 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) - 

รวม 18  

 
ชั้นปทีี ่1  ภาคปลาย (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) - 
ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST165 

SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) - 

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 1 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

GExxx Gen-Ed บังคับ 3 3 - 

GExxx Gen-Ed เลือก 3 3 - 
รวม 18  
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ชั้นปทีี ่2  ภาคต้น (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI222 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 
SI230 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) - 

SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
ปฎิบัติการ 

3(2-2-5) - 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 2 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 หรือ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

GExxx Gen-Ed เลือก 4 3 - 

รวม 18  

 
ชั้นปทีี ่2  ภาคปลาย (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) - 

SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) - 

SI232 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) - 
SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเว็บ

เซอร์วิส 
3(2-2-5) - 

GExxx Gen-Ed เลือก 5 3 - 

 วิชาเลือก 1 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

3 - 

รวม 18  
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ชั้นปทีี ่3  ภาคต้น (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์
ความรู้ 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST162 

SI237  สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล  

3(3-0-6) - 

SI361 การบริหารระบบ 3(2-2-5) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

3 - 

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แผนปกติและ
โครงการสี่บวกหนึ่ง) 

3 - 

รวม 18  

 
ชั้นปทีี ่3  ภาคปลาย (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI225 
SI345 การเขียนและนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค 3(3-0-6) - 

GExxx Gen-Ed เลือก 6 3 - 

 วิชาเลือก 2 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

6 - 

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 
รวม 18  
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ชั้นปทีี ่4  ภาคต้น (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) - 

 วิชาเลือก 2 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

6 - 

รวม 9  

 
ชั้นปทีี ่4  ภาคปลาย (หลักสูตรปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3(0-6-3) หน่วยกิตสะสมมากกว่า 
100 หน่วยกิต หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้า
หลักสตูรฯ  

 วิชาเลือก 1 วิชา 3 - 

รวม 6  
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แผน ข หลักสูตรมีสหกิจศึกษา 
 
ชั้นปทีี ่1  ภาคต้น (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) - 

ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 3(2-2-5) - 
SI234 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้ 
3(3-0-6) - 

GE071 
(Gen-Ed บงัคับ 1) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

3(3-0-6) - 

GE154 
(Gen-Ed เลือก 1) 

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) (เทียบเท่า GE201) 

GE923 
(Gen-Ed เลือก 2) 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) - 

รวม 18  

 
ชั้นปทีี ่1  ภาคปลาย (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) - 

ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST165 

SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) - 
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาติ 1 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE071 หรือ

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

GExxx Gen-Ed บังคับ 3 3 - 
GExxx Gen-Ed เลือก 3 3 - 

รวม 18  
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ชั้นปทีี ่2  ภาคต้น (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย -ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI222 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 
SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ 3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI230 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) - 

SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
ปฎิบัติการ 

3(2-2-5) - 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
2 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE072 หรือ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐานเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

GExxx Gen-Ed เลือก 4 3 - 

รวม 18  
 
ชั้นปทีี ่2  ภาคปลาย (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) - 

SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) - 
SI232 การพัฒนาเว็บ  3(2-2-5) - 

SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเว็บ
เซอร์วิส 

3(2-2-5) - 

GExxx Gen-Ed เลือก 5 3 - 

 วิชาเลือก 1 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

3 - 

รวม 18  
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ชั้นปทีี ่3  ภาคต้น (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST164 

SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์
ความรู้ 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน ST162 

SI237 สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล  

3(3-0-6) - 

SI361 การบริหารระบบ 3(2-2-5) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

3 - 

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา (แผนปกติและ
โครงการสี่บวกหนึ่ง) 

3 - 

รวม 18  
 
ชั้นปทีี ่3  ภาคปลาย (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน SI225 

SI345 การเขียนและนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค 3(3-0-6) - 
GExxx Gen-Ed เลือก 6 3 - 

 วิชาเลือก 2 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

6 - 

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

รวม 18  
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ชั้นปทีี ่4  ภาคต้น (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3(3-0-6) - 

SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3(0-6-3) หน่วยกิตสะสมมากกว่า 
100 หน่วยกิต หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้า
หลักสตูรฯ 

 วิชาเลือก 1 วิชา (แผนปกติและโครงการสี่
บวกหนึ่ง) 

3 - 

รวม 9  

 
ชั้นปทีี ่4  ภาคปลาย (หลักสูตรมีสหกิจศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SI400 สหกิจศึกษา  6(0-40-20) - 

 หรือ วิชาเลือก 2 วิชา 6 - 

รวม 6  
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จ. คำอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(อ้างอิง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 
ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Mathematics for Information Technology) 
3(3-0-6) 

 องค์ประกอบของตรรกะ  การคิดให้เหตุผลและการเขียนตรรกะของ
ประพจน์  แนวคิดของเซตและฟังก์ช ัน  การแก้ระบบสมการเบื ้องต้น  
หลักการนับเบื้องต้น  กราฟ  ต้นไม้  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน  การ
หาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน 

 

   
ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  

(Statistics for Data Analytics) 
3(3-0-6) 

 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ เช่น การสุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและกฎของเบย์ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 

   
ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 

(Structured Programming) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ   
 ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาระดับสูง  ชนิดและการกำหนดค่า

ของตัวแปร  เงื่อนไขและโครงสร้างการควบคุมการทำงานแบบวนรอบ  การ
ร ับข ้อม ูลและการแสดงผลล ัพธ ์ เบ ื ้องต ้น   ฟ ังก ์ช ันและการส ่งผ ่าน
ค่าพารามิเตอร์ 

 

   
ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ  

(Logical Thinking and Problem Solving) 
3(2-2-5) 
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 ทักษะและแนวคิดในการแก้ปัญหาทั ่วไป ประเภทของปัญหา 
ตรรกศาสตร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา หลักการพื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการคิดแบบขั้นตอนวิธี
ก่อนการเขียนโปรแกรม ผังงาน รหัสเทียม การตรวจสอบความถูกต้องของ
ขั้นตอนวิธี หลักการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วย
โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบตัดสินใจ และโครงสร้างแบบวนซ้ำ การ
เขียนส่วนย่อยของโปรแกรม การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาด้วย
โจทย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และนำไปปฏิบัติจริง
ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

 

 
SI222 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  

(Data Structures and Algorithms) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  
 โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 1 มิติ อาร์เรย์ 2 มิติ อาร์เรย์หลายมิติ 

สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างต้นไม้แบบทวิภาค 
โครงสร้างต้นไม้นิพจน์ โครงสร้างต้นไม้ความสูงสมดุลหรือต้นไม้เอวีแอล การ
เขียนฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ การค้นหา
ข้อมูล และเทคนิคการแฮชชิง 

 

   
SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

(Data Communication and Computer Network) 
3(2-2-5) 

 ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับระบบการสื ่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตัวกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอก
และดิจิทัล การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมความผิดพลาด 
สถาปัตยกรรมและพิธีการของเครือข่ายหลายชั้นการสื่อสารข้อมูลระยะใกล้
และระยะไกล เครือข่ายแบบต่างๆ สถาปัตยกรรมในระดับชั้นของเครือข่าย
และโปรโทคอล การเชื่อมระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ การ
จัดการระบบความมั ่นคงของเครือข่าย การจัดการเครือข่ายและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

 

   
SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล  

(Database Management Systems) 
3(2-2-5) 
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 การเปรียบเทียบระหว่างการประมวลผลแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรม ของระบบฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูล แบบลำดับขั้น แบบ
ข่ายงาน และแบบสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ฟังก์ชัน
การขึ้นต่อกัน รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน โมเดลจำลองความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล ประเภทของข้อมูล กระบวนการสอบถามข้อมูล การป้องกันข้อมูล กฎ
ความคงสภาพ การควบคุมภาวะพร้อมกัน ระบบความมั่นคง โครงสร้างการ
จัดเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ ดัชนี การบริหารฐานข้อมูล กรณีศึกษาการใช้
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และโครงงาน 

 

   
SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

(Systems Analysis and Design) 
3(3-0-6) 

 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบ การกำหนด
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และโมเดลข้อมูล การศึกษา
ความเป็นไปได้ การกำหนดความต้องการระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้ การนำหลักการของระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบ วงจรการพัฒนาระบบและการทำต้นแบบ กรณีศึกษาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

   
SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  

(Application Development for Mobile Devices) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  
 สถาปัตยกรรม คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์ส ื ่อสาร

เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการ
ของโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ 
การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลอง
เพื ่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ความมั ่นคงของโปรแกรม
ประยุกต์สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

 

   
SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  

(Object-Oriented Programming) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  
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 หลักการเบื้องต้นและการออกแบบในการโปรแกรมคำสั่งเชิงอ็อบ
เจกต์  โครงสร้างและไวยากรณ์ การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูลสารสนเทศ 
การสืบทอดและการแทนที่ ภาวะพหุสัณฐาน โอเวอร์ไรด์และโอเวอร์โหลด 
การสร้างคลาสและคลาสย่อย ตัวสร้างเมธอด การเข้าถึงแบบพับบลิค ไพร
เวท และการใช้ไลบารีมาตรฐาน 

 

   
SI230 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 

(Introduction to Data Science) 
3(3-0-6) 

 หลักการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติ
และการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโนภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ 
กรอบแนวคิดการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

   
SI232 การพัฒนาเว็บ 

(Web Development) 
3(2-2-5) 

 กลไกพ ื ้นฐานและส ่วนประกอบของอ ินเทอร ์ เน ็ตและเว็บ 
สถาปัตยกรรมของเครื่องบริการเว็บ โครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บ การสร้างหน้าเว็บ เทคนิคการเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ทำงานฝั่งลูกข่าย
และแม่ข่าย  โปรแกรมสำหรับจำลองแม่ข่ายเว็บ การเขียนโปรแกรมติดต่อ
กับฐานข้อมูล การใช้เซสชัน และคุกกี้ แนะนำการเขียนโปรแกรมเว็บโดยใช้
การเขียนโปรแกรมและภาษามาร์คอัพที่ทันสมัย เช่น เอกซ์เอ็มแอล หลักการ
พื้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล องค์ประกอบและเทคนิคบนพื้นฐานของเอกซ์เอ็ม
แอล ดีทีด ีเอกซ์เอ็มแอลสกีมา 

 

   
SI234 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสานผู้ใช้  

(User eXperience /User Interface Design) 
3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักการ ที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบประสบการณ์ผู ้ใช้ 
ความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ผ ู ้ ใช ้ วงจรการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบประสบการณ์ผ ู ้ ใช ้ ในป ัจจ ุบ ัน แนวโน ้มของการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ในสังคมดิจิทัล และหลักการของการออกแบบหน้าจอ การ
พัฒนารายการเลือกของระบบและการนำร่องของระบบ ชนิดของหน้าต่าง 
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ตัวควบคุมอุปกรณ์ ตัวควบคุมหน้าจอ การเลือกใช้ข้อความ สาร กราฟิกส์ 
และสีที่เหมาะสม การประเมินการออกแบบ 

   
SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ 

(Computer Architecture and Operating Systems) 
3(2-2-5) 

 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง ระบบ
หน่วยความจำ การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง หน่วยนำข้อมูลเข้าและนำ
ข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์ การเชื ่อมต่อ และการติดต่อภายในระบบ
คอมพิวเตอร์ การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ กลุ่มของชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ 
วงจรตรรกะ การเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 
หน้าที่และวัตถุประสงค์ของระบบปฏิบัติการ การออกแบบระบบปฏิบัติการ 
โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส อัลกอริทึมการจัดลำดับ
การทำงาน การประสานเวลาของโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ ระบบ
แฟ้มข้อมูล การป้องกันและความปลอดภัย 

 

   
SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเว็บเซอร์วิส 

(Cloud Computing and Web Services) 
3(2-2-5) 

 นิยามและคุณสมบัติของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประเภทของ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการประเภทต่าง ๆ ของการประมวลผล
แบบกลุ ่มเมฆ ผู ้ให้บริการรายใหญ่ที ่เป็นที ่นิยมทั ้งในระดับโลกและใน
ระดับประเทศ การประมวลผลแบบกระจายและแบบกริด เทคโนโลยีจำลอง
คอมพิวเตอร์เสมือน ความสามารถในการปรับขนาดและแบ่งปันทรัพยากร
ต่าง  หลักการและมาตรฐานของเว็บเซอร์ว ิส โปรโทคอลและภาษาที่
เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ับ เ ว ็ บ เซอร ์ ว ิ ส  การสร ้ า งและการ เ ร ี ยก ใช ้ ง าน เ ว็ บ
เซอร์วิส กรณีศึกษาการใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในธุรกิจต่าง ๆ 

 

 

SI237 
 

สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 
(Enterprise Architecture and Digital Transformation) 

3(3-0-6) 

 สถาปัตยกรรมองค์กร สถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูลและ
สารสนเทศ สถาปัตยกรรมด้านแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมด้านโครงสร้าง
พ ื ้นฐาน สถาป ัตยกรรมด ้านความ ม ั ่นคงปลอดภ ัย การกำก ับด ูแล
สถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวง กลยุทธ์ดิจิทัล การเปลี่ยนผ่าน ดิจิทัล 
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การพลิกผันทางดิจิทัล แบบจำลองธุรกิจดิจิทัล ภาวะผู้นำดิจิทัล ทักษะ
แรงงานด้านดิจิทัล วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล  
 

SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
(Telecommunication Technology) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI223 การสื ่อสารข้อมูลและเครือข ่าย
คอมพิวเตอร์  

 

 ระบบหรือร ูปแบบในการสื ่อสาร การประยุกต ์ใช ้เทคโนโลยี
โทรคมนาคมในระบบการสื่อสารต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบรับ/ ส่ง
สัญญาณ การจำแนกรูปแบบของสัญญาณ เทคโนโลยีแบบต่างๆ ในระบบ
โทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์ สายสัญญาณ การให้บริการ
ทางด้านโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ แนวทางการพัฒนา รูปแบบของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น วีดีโอเทกซ์ เอชดีทีวี การกระจายสัญญาณผา่น
ดาวเทียม บริการทางด้านโทรคมนาคมแบบต่างๆ และผลกระทบ  

 

   
SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

(Software Engineering) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ขั ้นตอนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ และการจัดการซอฟต์แวร์ คุณลักษณะ
ของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เครื ่องมือและเทคนิคที ่ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์และการควบคุมคุณภาพ การจัดการ
โครงการด้านซอฟต์แวร์ กรณีตัวอย่างและโครงงาน 

 

   
SI323 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Project Management) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   
 ภาพรวมของการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำงาน

เป็นขั้นเป็นตอน การติดตาม การกำกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประมาณการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ 
การศึกษาความต้องการ การประเมินและบริหารความเสี่ยง การประเมินหลัง
ส่งมอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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SI327 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

(Advanced Computer Network) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI223 การสื ่อสารข้อมูลและเครือข ่าย
คอมพิวเตอร์  

 

 การวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูล การวิเคราะห์รายละเอียดของมาตรฐานการติดต่อสื่อสารยุคใหม่ 
ระบบโปรโทคอลและการนำไปใช้งาน การตรวจสอบความผิดพลาด ลักษณะ
ของเครือข่าย อัลกอริธึมการเชื่อมต่อเส้นทาง จุดปลายทาง การโอนไฟล์ โปร
โทคอลสำหรับงานที่ห่างไกลออกไป การส่งข้อมูลเป็นก้อน การออกแบบ
ระบบเครือข่าย การจัดการระบบเครือข่ายต่างๆ และโปรโทคอลที่มีความเร็ว
สูง 

 

   
SI328 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ 

(Mobile and Wireless Network) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI223 การสื ่อสารข้อมูลและเครือข ่าย
คอมพิวเตอร์  

 

 คุณสมบัติที่สำคัญของไอพีสำหรับเครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ ที่
แตกต่างไปจากคุณสมบัติของไอพีทั่วไปในแง่มุมของการบริหารจัดการ และ
แนวคิดของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสารไร้สาย การ
ประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้างและนครหลวง
แบบไร้สาย เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจและเกณฑ์
วิธี 

 

   
SI329 วิศวกรรมความต้องการ 

(Requirements Engineering) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   
 หลักการและขั้นตอนการจัดการความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์

และฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การกำหนด
ข้อจำกัดและขอบเขตของระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของความ
ต้องการ การจัดการความต้องการที ่ไม่แน่นอน การจัดเก็บข้อมูลความ
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ต้องการที่สามารถสืบย้อนได้ การกำหนดคุณลักษณะของระบบ เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ กรณีศึกษาต่าง ๆ  

   
SI330 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ 

(Object-Oriented Analysis and Design) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์   
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเชิงอ็อบเจกต์ พื้นฐาน

แนวความคิดสำหรับตัวแบบและวิธีการออกแบบอ็อบเจกต์ การออกแบบเชิง
โครงสร้างเทียบกับการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์และการใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์และออกแบบยูเอ็มแอล การนำเอาคอมโพเนนท์ของซอฟต์แวร์
กลับมาใช้อีก ภาษาเชิงอ็อบเจกต์ กรณีศึกษา และการนำมาใช้พัฒนา
โปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์  

 

   
SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ 

(Data Mining and Knowledge Discovery) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ เช่น การจัดเตรียม

ข้อมูลการทำเหมืองข้อมูล และการประเมินรูปแบบองค์ความรู้ ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ การจำแนก หรือ
การจัดกลุ่ม โดยเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย ต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง
ที่สุด การจำแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม และการจัดกลุ่ม 

 

   
   
SI345 การเขียนและนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค 

(Technical Writing and Presentation) 
3(3-0-6) 

 หลักการเขียนเชิงเทคนิค การตั ้งวัตถุประสงค์ของการเขียนเชิง
เทคนิค การวิเคราะห์พ้ืนความรู้ของผู้อ่าน โครงสร้างของงานเขียนเชิงเทคนิค 
กระบวนการเขียน การใช้รูปภาพ ตารางและกราฟ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ในการเขียนเชิงเทคนิค หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอ 
ลักษณะการนำเสนอที่ดี การเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ การตอบคำถามใน
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การนำเสนอ โดยการนำเสนอจริง บันทึกวีดีโอและได้ร ับคำวิจารณ์เชิง
สร้างสรรค์เพ่ือนำไปปรับปรุงการนำเสนอให้ดีขึ้น 

   
SI346 การพัฒนาและการดำเนินงานเบื้องต้น  

(Introduction to Development and Operations (DevOps)) 
3(2-2-5) 

 วิธีการพัฒนาและวิธีการดำเนินงาน การปรับปรุงคุณลักษณะ ความ
ถูกต้องของซอฟต์แวร์และเสถียรภาพของระบบ การพัฒนาและการ
ดำเนินงาน การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ สหวิทยาการของการพัฒนา
ซอฟแวร์ การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประกันคุณภาพ 
การลดอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ และ
การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้  

 

   
SI347 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Business Systems) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ  
 พื้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสำหรับการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกบนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ลูกโซ่ของมูลค่า
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของอุปทาน การประมูล
ออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้าภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า ประเด็นทางกฎหมายและ
จริยธรรม ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
นวัตกรรมของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  

 

   
SI350 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1 

(Server Administration 1) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI223 การสื ่อสารข้อมูลและเครือข ่าย
คอมพิวเตอร์  

 

 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย 
การติดตั้งและการกำหนดค่าบนระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย การ
จัดการและกำหนดค่าขั้นสูงให้กับบริการในระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่
ข่าย การแก้ไข เพิ่มเติม อุปกรณ์และผู้ใช้ใหม่ในระบบ การเขียนคำโพรไฟล์ 
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การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล การแก้ไขปัญหาในเครือข่าย และ
ปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการเครือข่ายที่หลากหลาย รวมทั้งเตรียมสอบ
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระบบ 

   
SI351 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 2  

(Server Administration 2) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI350 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1  
 การออกแบบและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์  เน้น

การปฏิบัติการสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง และ
การเตรียมสอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระบบขั้นสูง 

 

   
SI352 การจัดการการดำเนินงาน 

(Operations Management) 
3(3-0-6) 

 ลักษณะและความสำคัญของการปฏิบัติการในธุรกิจและการจัดการ
การผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตัดสินใจในการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและรูปแบบของ
โรงงาน การจัดการโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านความ
ปลอดภัยใน โรงงาน กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการการควบคุมสินค้าคง
คลัง กระบวนการการบำรุงรักษา การวางแผนวัตถุดิบ รูปแบบการขนส่ง 
การจัดการคุณภาพ และการใช้ซอฟต์แวร์การจัดซื้อเพ่ือสนับสนุนการผลิต 

 

   
SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Linear Algebra for Data Analytics) 
3(3-0-6) 

 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์  การหามุมและ
ระยะห่างระหว่างเวกเตอร์ ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 
การแปลงเชิงเส้น การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

 

   
SI354 การประมวลผลทางการเงิน  

(Financial Computing) 
3(2-2-5) 

 การเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางการเงิน   การ
สร้างข้ันตอนวิธีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเชิงเทคนิคที่เป็นที่นิยม 
ได้แก่ ค่าเฉลี ่ยเคลื่อนที่  ค่าเฉลี ่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง แยกทาง ดัชนีกำลัง
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สัมพัทธ์  การแกว่งตัวสโตแค-สติก   แถบโบลิงเจอร์ และอื่น ๆ   รวมถึงการ
ทดสอบข้ันตอนวิธีย้อนหลัง 

   
SI355 การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  

(Information Storage and Retrieval) 
3(2-2-5) 

 กระบวนการและทฤษฏีพื ้นฐานในการจัดการข้อมูล ตั ้งแต่การ
ออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การดึงข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความ
สะอาดข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่แหล่งจัดเก็บ การค้นหาและค้นคืนข้อมูล 
กระบวนการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่อาศัยโมเดล MapReduce เพ่ือ
จัดการและค้นหาข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและมีขนาดใหญ่มาก และการใช้งาน
เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

   
SI356 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  

(Big Data Analytics) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหา
องค์ความรู้ และ SI355 การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 

 

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่  และมี
ความหลากหลายซึ่งอาจเป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง   โดย
ข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าวอาจมีที่มาจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ แฟ้มวีดิทัศน์หรือ
เสียงจำนวนมาก หรือ แฟ้มบันทึกการใช้งาน เว็บ หรือ สื่อสังคม ซึ่งมักถูก
สร้างขึ้นเป็นจำนวนมากแบบเรียลไทม์  โดยอาจวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย
เทคนิคประเภทต่าง ๆ เช่น การประมวลผลข้อความ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง การทำเหมืองข้อมูล สถิติ และการ
พยากรณ ์

 

   
SI357 การวิเคราะห์กราฟ  

(Graph Analytics) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ การแทนข้อมูลในรูปแบบกราฟ การ
จัดเก็บและค้นคืนข้อมูลกราฟ และการวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ การวัด
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โครงสร้างกราฟ การเกาะกลุ่มกันของโหนด และกระบวนการบนกราฟ เช่น 
กระบวนการแพร่กระจาย  

   
SI358 การเรียนรู้ของเครื่อง 

(Machine Learning) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

 หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบกึ่งมีผู้สอน 
และแบบไม่มีผู้สอน อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง การสกัดฟีเจอร์ และ
การนำการเรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้ในงานจริงผ่านการใช้เครื่องมือ
สำเร็จรูป 

 

   
SI359 ภาษาโปรแกรมสำหรับงานทางสถิติ 

(Statistical Programming Language) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การอ่าน

ข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม การแปลงข้อมูล การเขียนฟังก์ชั ่นเพื ่อทำการ
คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ไลบรารีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
จัดเก็บผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 

 

   
SI360 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์  

(Real Time Analytics) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหา
องค์ความรู ้ และ SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การนำเข้าและ
จัดเก็บข้อมูลที่ไหลเข้ามาตลอดเวลา การจัดเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูล
แบบในหน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บข้อมูลประเภทฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ หรือคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ของเครื่อง และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ใน
รูปแบบของหน้าจอแสดงภาพรวมข้อมูลหรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม 

 

   



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  45 

SI361 การบริหารระบบ 
(Systems Administration) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาการบริหารระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ ในหัวข้อการจัดการระบบ
ไฟล์ การสำรองและเรียกคืนไฟล์ การติดตั้งใช้งาน การตั้งค่าไอพีแอดเดรส
ให้กับจุดเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ การบันทึกล็อก การสร้างสิทธิการเข้าถึง 
การติดตั้งเนมมิ่งเซอร์วิส การติดตั้งดีเฮสซีพีเซิร์ฟเวอร์  เมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์
เซิร์ฟเวอร์ พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถนำมาใช้ใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

   
SI362 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 

(Advanced Web Development) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ  
 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การ

ออกแบบเว็บที ่รองรับทุกหน้าจอการทำงาน การสร้างเว ็บแบบไดนา
มิก โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย กลไกคุกกี้สำหรับเก็บสถานะ การใช้
บริการและทรัพยากรของแม่ข่าย การทำงานร่วมกับฐานข้อมูลขั้นสูง การ
โปรแกรมเว็บแบบทันที การจัดโครงแบบโปรแกรม ประเด็นทางความมั่นคง
ของโปรแกรมประยุกต์เว็บ การใช้งานเฟรมเวิร์ค 

 

   
SI363 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง  

(Advanced Application Development for Mobile Devices) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่ 

 

 การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขั้นสูง การเข้าถึงเครือข่าย 
แผนที่และระบบระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (จีพีเอส) วีดิทัศน์และเสียง กราฟิก
และสื่อประสม อุปกรณ์ตรวจจับ โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง 

 

   
SI364 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(Cyber Security) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI223 การสื ่อสารข้อมูลและเครือข ่าย
คอมพิวเตอร์ 
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 แนวคิดและความจำเป็นของการรักษาความมั่นคง ของทรัพยากร
สารสนเทศและเครือข่าย การรักษาความมั ่นคงของคอมพิวเตอร์ ภาวะ
ส่วนตัว การวางแผน การนำและการติดตั้งระบบการรักษาความมั่นคง การ
รักษาความมั่นคงในส่วนของเครื่องและอุปกรณ์ ความมั่นคงของข้อมูล การ
เข้ารหัสลับและถอดรหัสลับ การรักษาความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล การ
รักษาความมั่นคงของระบบการปฏิบัติการ การรักษาความมั่นคงในข้อมูล
ส่วนบุคคล  การรักษาความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
การกำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและ
เครือข่าย และจริยธรรมในการรักษาความมั ่นคงของทรัพยากรและ
สารสนเทศ   

 

   
SI365 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

(Internet of Things) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ  
 หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่ง

รับรู้ข้อมูลในบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ 
และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

 

   
SI366 เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบอไจล์  

(Digital Technology, Innovation and Agile IT) 
3(2-2-5) 

 (เรียนร่วม SC511  เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบอไจล์ หลักสูตร DITM) 

 

 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ที่
ทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการดีขึน (Human Computer Interface – 
customer engagement) เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีของการจัดการข้อมูล การสื ่อสารข้อมูลและระบบข่ายงาน 
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล รวมไปถึง ความมั ่นคงทาง 
เทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แนวโน้มของ อุตสาหกรรม
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ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและการสื ่อสาร รวมถึง ศาสตร์ของ
นวัตกรรมดิจิทัล ความหมายของอไจล์และการนำมาใช้ในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
SI367 การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและ นวัตกรรมตอบสนองสภาพแวดล้อม 

(Design Thinking and Digital Business and Context Dirven 
Innovation) 

3(3-0-6) 

 (เรียนร่วม SC513 การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและ นวัตกรรมตอบสนอง
สภาพแวดล้อม หลักสูตร DITM) 

 

 การสร้างธุรกิจดิจิทัล เริ่มจากการออกแบบธุรกิจโดยดูความต้องการ
ของ ลูกค้าเป็นสำคัญ Customer Journey และใช้เครื่องมือในการออกแบบ 
ต ่ า ง  ๆ  Pain/Gain Map, Empathy Map Canvas, Value Proposition 
Map, Business Model Canvas และอื ่น ๆ รูปแบบของนวัตกรรม และ 
รูปแบบรายได้ของธุรกิจดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างแผนภาพธุรกิจแบบ  360
องศา เพื่อให้เกิดธุรกิจที่เป็นไปได้จริงและยั่ งยืน การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้าง
กลยุทธ์ และยุทธวิธีที่ถูกต้อง สำหรับการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยที่
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถมองเห็นได้ และจับต้องได้ โดยการใช้การ
ออกแบบ 

 

   
SI368 การเขียนโปรแกรมบล็อคเชน  

(Blockchain Programming) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ  
              ศึกษาความรู้พื้นฐาน แนวความคิดและการทำงานของเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain) การนำบล็อกเชนไปใช้ ร่วมถึงการสร้างและการ
เขียนโปรแกรมบล็อกเชน การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ส่วนประกอบพื้นฐาน
ของบล็อกเชน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ สาระสำคัญของเนื้อหาที่มีความ
น่าเชื ่อถือ รวมถึงพื ้นฐานการแฮชและการเข้ารหัส เรียนรู ้เรื ่อง Smart 
Contract ชนิดต่าง ๆ  

 

   
SI369 วิศวกรรมข้อมูล  

(Data Engineering) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ  
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               การสร้างไปป์ไลน์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ เพื่อรองรับการประมวลผล
และการเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต ่าง ๆ 
กระบวนการสกัด แปลง และโหลดข้อมูล (ETL) การจัดเก็บและจัดการข้อมูล
ในฐานข้อมูล คลังข้อมูล และทะเสสาปข้อมูล ระบบความมั่นคงและความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูล 

 

   
SI400 สหกิจศึกษา 

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

 การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชา
ที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติตนใน
สังคมการทำงาน รวมทั ้งดำเน ินการตามขั ้นตอนของสหกิจศ ึกษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของอาจารย์ที ่ปรึกษาของสาขาวิชาและพนักงานที่ปรึกษาที ่สถาน
ประกอบการมอบหมาย 

 

   
SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Ethics and Law in Information Technology) 
3(3-0-6) 

 ความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิต 
การทำงานและการศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหา
ต่างๆ ที ่ เก ิดจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การกระทำผิดเกี ่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล การ
คุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และจรรยาบรรณในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

 

   
SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Project in Information and Communication Technology) 
3(0-6-3) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : หน่วยกิตสะสมมากกว่า 100 หน่วยกิต หรือความ
เห็นชอบของหัวหน้าหลักสูตรฯ 

 

 ให้นักศึกษาทำงานเดี่ยวหรือมีการจัดกลุ่มเพื่อทำโครงงานเฉพาะ
เกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน
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มาในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีต่างๆ ทางสารสนเทศและการสื่อสาร 

   
SI435 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(Seminar in Information and Communication Technology) 
3(3-0-6) 

 นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอและบรรยายผลงานของตนเอง และ
ร่วมอภิปรายผลงานของผู้อื่น ผลงานที่นักศึกษานำเสนออาจจะเป็นผลที่ได้
จากงานวิจัย หรือประสบการณ์การฝึกงานจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

   
SI439 การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร์ 

(Software Testing and Metrics) 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
 ความรู้พื้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบ ตลอดจนวงจร

ชีวิตของซอฟแวร์ เทคนิคการทดสอบแบบสถิตยวิสัยและแบบจลนวิสัย 
เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การจัดการการทดสอบ เครื่องมือสนับสนุน 
สำหรับการทดสอบ และมาตรวัดต่างๆ สำหรับซอฟต์แวร์ 

 

   
SI440 การโจรกรรมและพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  

(Computer Hacking and Forensics) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI223 การสื ่อสารข้อมูลและเครือข ่าย
คอมพิวเตอร์  

 

 หลักการการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ วิธีการและกระบวนการตรวจสอบ
ข้อมูล การได้มาของข้อมูล การพิสูจน์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ เครื่องมือทาง
ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ 
Windows และ Linux การพิสูจน์หลักฐานบนระบบเครือข่าย การพิสูจน์
หลักฐานอีเมล์ และอินเทอร์เน็ต การรวบรวมหลักฐานแบบทันท่วงทีบน
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

   
SI441 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

(Geographic Information Systems) 
3(2-2-5) 
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 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  คำจำกัด

ความ แนวคิด และการประยุกต์ ซอฟต์แวร์เครื ่องมือช่วยพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่การจัดการและการจัดดำเนินการ
ฐานข้อมูล หลักการแผนที่ และระบบภาพฉาย การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล 
การแก้ไข และการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่การลงทะเบียนภาพแรสเตอร์
การวิเคราะห์ ตัวตนชนิดไม่ต่อเนื่องในปริภูมิ  การวิเคราะห์ตัวตนชนิด
ต่อเนื่องในปริภูมิ การวิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับระบบภูมิสารสนเทศ  ระบบ
การวัดตำแหน่งบนโลก กระบวนการสร้างข้อมูลใหม่โดยอาศัยหลักการ
ซ้อนทับรูป แนวโน้ม ประโยชน์และการประยุกต์ใช้เครื่องแม่ข่ายแผนที่บน
เว็บ 

 

   
SI442 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน 1 

(Special Topic in Development and Operations (DevOps) 1) 
3(3-0-6) 

 หัวข้อทางด้านการพัฒนา และดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

 

   
SI443 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน 2 

(Special Topic in Development and Operations (DevOps) 2) 
3(2-2-5) 

 หัวข้อทางด้านการพัฒนา และดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

 

   
SI445 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา  

(Regression and Time Series Analysis) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์การถดถอย ช่วงความเชื ่อมั ่นและการพยากรณ์ 

แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยว แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาที ่มี
ความถี่สูง แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพหุ การประยุกต์ใช้แบบจำลอง
เพ่ือการพยากรณ ์

 

   
SI446 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1  

(Special Topic in Data Science 1) 
3(3-0-6) 
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 หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่
ต้องการในตลาดแรงงาน 

 

   
SI447 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2  

(Special Topic in Data Science 2) 
3(2-2-5) 

 หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่
ต้องการในตลาดแรงงาน 

 

   
SI448 การศึกษาอิสระ 

(Independent Study) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 นักศึกษาเลือกหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

ตนเองสนใจเป็นพิเศษและทำการศึกษาอย่างละเอียดจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นผู้ดูแลการศึกษาหัวข้อนั้นๆ ตลอดภาคการศึกษา พร้อมทั้งทำรายงาน
การศึกษา หรือเขียนผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

 

   
SI450 การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

(Data Visualization and Business Intelligence Systems) 
3(2-2-5) 

 กระบวนการทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆ 
เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจโดยการอิงจากข้อมูลเพื่อลดความไม่แน่นอน
ในการตัดสินใจ หลักการพื้นฐานในการเลือกใช้ตารางและแผนภูมิประเภท
ต่าง ๆ ในการนำเสนอข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยการใช้เครื่องมือ
ธุรกิจอัจฉริยะที่เป็นที่นิยมในการเตรียมข้อมูล จัดการข้อมูล สร้างแดชบอร์ด
และรายงานต่าง ๆ ทั้งแบบเชิงสถิต และแบบเชิงโต้ตอบ 

 

   
SI451 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ  

(Data Science and Data Intelligence) 
3(3-0-6) 

 (เรียนร่วม SC512 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ หลักสูตร DITM)  
 องค์ประกอบ ชนิดของข้อมูล วัตถุประสงค์ การวางแผน ออกแบบ

และพัฒนา การเก็บ การจัดการการคิดวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ หลักการและกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรข้อมูล การ
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เตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การประเมินผล และวิธีการจัดการเหมือง
ข้อมูล รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

   
SI452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจดิจิทัล 

(Digital Business Strategy) 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI364 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
 (เรียนร่วม MB507 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร DITM)  
 การวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจดิจิทัลในมุม

กว้าง การประสานความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การ
กำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล การกำหนด
กลยุทธ์ของธุรกิจดิจิทัล เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การวิเคราะห์
จุดเด่นและจุดด้อย โอกาสและข้อจำกัดของหน่วยงานต่าง  ๆ การจัดสรร
ทรัพยากร การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของธุรกิจดิจิทัล 

 

   
SI453 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 

(Special Topic in Business Innovation 1) 
3(3-0-6) 

 หัวข้อทางด้านนวัตกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือ
เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

 

   
SI454 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมทางธุรกิจ 2  

(Special Topic in Business Innovation 2) 
3(2-2-5) 

 หัวข้อทางด้านนวัตกรรมทางที่ธุรกิจน่าสนใจ เป็นประโยชน์ หรือ
เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 
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3.2 เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ สกุล และคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ก. อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ 
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นางสาวชฎารัตน์  พิพัฒนนันท์ วท.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

2542 

 วท .บ.  สถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(วิทยาการข้อมูล) 
นายเอกรินทร์  วรุตบางกูร วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2543 

 วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2541 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นายวรวิทย์  จิตรงค์  วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2539 
4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
นายเจษฏา  แก้ววิทย์ พบ.ม. สถ ิต ิประย ุกต ์  (ว ิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

2540 

 ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 
5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวศศิธร  มงคลศรีพัฒนา Ph.D. Computer Science University of Southampton, UK 2563 

    วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2547 
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ข. ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ
ที่ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สัปดาห์) 

ที่มีอยู่แล้ว 
ที่มีใน

หลักสูตรที่
จะเปิดใหม ่

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

นางสาวชฎารัตน์   
พิพัฒนนันท์ 

สิริธร เจริญรัตน ์ ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท ์และสิรินาถ ตัณฑเกษม.  (2021, มีนาคม 26).  
การวิเคราะห์สังคมไร้เงินสดด้วยเทคนิคการใช้ต้นไม้การตัดสินใจ กรณีศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย.  ใน พรรณวิภา แพงศรี (บรรณธิการ), การ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที ่8 
(Proceedings The 8th Academic Science and Technology 
Conference 2021; ASTC2021), (น. 1105-1113). 

Phipathananunth, Chadarat and Bunyakiati, Panuchart.  (2018, July 23-27).  
“Synthetic Runtime Monitoring of Microservices Software 
Architecture”.  The 10th IEEE International COMPSAC Workshop on 
Software Test Automation (STA 2018) COMPSAC 2018: The 42nd IEEE 
International Conference on Computers, Software & Applications 
Staying Smarter in a Smartening World. Tokyo, Japan. 

Bunyakiati, Panuchart and Phipathananunth, Chadarat.  (2017).  “Cherry-
Picking of Code Commits in Long-Running, Multi-release Software”.  
The 11th Joint meeting of The European Software Engineering 
Conference and The ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of 
Software Engineering (ESEC/FSE 2017), Paderborn, Germany. 994-998., 
10.1145/3106237.3122818. 

ผู้วิจารณ์บทความ (Reviewer) วิจยัระดบัชาติ 
การอบรมหวัหน้าหลักสูตรปริญญาตรีและ

ผู้อำนวยการหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี
การศึกษา 2562 เพื่อรองรับการประเมนิ
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาการภายในระดับ
หลักสูตร 

INTERLINK CAMPUS TOUR 2020 
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ลำดับ
ที่ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สัปดาห์) 

ที่มีอยู่แล้ว 
ที่มีใน

หลักสูตรที่
จะเปิดใหม ่

Bunyakiati, Panuchart and Phipathananunth, Chadarat.  (2017).  “Checking 
Software Engineering Curricula with respect to SE2014 Curriculum 
Guidelines.”  The International Conference on Management 
Engineering, Software Engineering and Service Sciences (ICMSS 2017) 
Wuhan, China. 44-48. 10.1145/3034950.3034982. 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(วิทยาการข้อมูล) 

นายเอกรินทร์   
วรุตบางกูร 

เอกรินทร์ วรุตบางกูร  อรรถวิท กปิลกาญจน์  และไขแข จุลชาต.  (2020, มิถุนายน 5).  
การพัฒนากลยุทธก์ารซ้ือขายหลกัทรัพย์ด้วยค่าเฉลีย่เคลื่อนที่และเอดาบูทเอ็มวัน.  
ใน เอกธิป สุขวารี (บรรณาธกิาร), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4, (น. 3268-
3282).  

ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค์, ลักขณา  
คิดบรรจง, อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ์, จตุรงค์  สวุรรณชิวหกลุ 
และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  (2563).  การวิเคราะหจ์ำแนกเพื่อค้นหากลุ่มจังหวัด
ในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยยีวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  
ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings UTCC 
Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

เอกรินทร์ วรุตบางกูร  อรรถวิท กปิลกาญจน์  และอวภาส ์ฉันทศาสตร์รัศมี.  (2019, 
พฤษภาคม 31).  การปรับปรุงสัญญาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ด้วยตัวจาํแนกแบบ
เบย์อยา่งง่าย. ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
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ลำดับ
ที่ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สัปดาห์) 

ที่มีอยู่แล้ว 
ที่มีใน

หลักสูตรที่
จะเปิดใหม ่

วิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 
3, (น. 1659-1672).  

เอกรินทร์ วรุตบางกูร  และอรรถวิท กปลิกาญจน์.  (2018, มิถุนายน 6).  การพยากรณ์
จํานวนผู้บริจาคโลหิตโดยใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้น. ใน สุรีย์พร  หอมวิเศษวงศา (บรรณธิการ), รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีระหวา่งสถาบัน ครั้งที ่6 
(Proceedings The 6th Academic Science and Technology Conference 
2018; ASTC 2018), (น. BS-27 – BS-32).  

สิริธร เจริญรัตน ์ สุกฤษฏิ์ แตงร่ืน  ภาณุวัตร ์จันทร์เทียน  เอกรินทร์ วรุตบางกูร.  
(2017).  เกม Runths สําหรับ Virtual Reality. ใน รวมบทความวจิัยการประชมุ
สวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที ่1 “การ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสูป่ระเทศไทย 4.0”, (น. 22-30). 

Varutbangkul, E., Kapilakarn, A.  (2017).  The predictive power and 
profitability of candlestick trading strategies in Thai equity market. In 
Proceedings of the UTCC academic day 2017, Bangkok, Thailand, (pp. 
182-196). 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

นายวรวิทย ์  
จิตรงค์ 

ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค์, ลักขณา  
คิดบรรจง, อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ์, จตุรงค์  สวุรรณชิวหกลุ 
และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  (2563).  การวิเคราะหจ์ำแนกเพื่อค้นหากลุ่มจังหวัด
ในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยยีวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  
ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง
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ลำดับ
ที่ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สัปดาห์) 

ที่มีอยู่แล้ว 
ที่มีใน

หลักสูตรที่
จะเปิดใหม ่

วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings UTCC 
Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

วรวิทย ์ จิตรงค์.  2560.  การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง.  กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 299 หนา้. 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

นายเจษฎา   
แก้ววิทย ์

ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค์, ลักขณา  
คิดบรรจง, อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ์, จตุรงค์  สวุรรณชิวหกลุ 
และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  (2563).  การวิเคราะหจ์ำแนกเพื่อค้นหากลุ่มจังหวัด
ในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยยีวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  
ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings UTCC 
Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

 12 12 

5 อาจารย ์ นางสาวศศิธร
มงคลศรีพัฒนา 

ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค์, ลักขณา  
คิดบรรจง, อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ์, จตุรงค์  สวุรรณชิวหกลุ 
และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  (2563).  การวิเคราะหจ์ำแนกเพื่อค้นหากลุ่มจังหวัด
ในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยยีวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  
ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings UTCC 
Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

Mongkolsripattana, S., Wald, M. and Wills, G., (2016). Matching Learning 
Material to People with Disabilities based on Competence and 
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ลำดับ
ที่ 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์และการฝึกอบรม 

ภาระงานสอน 
(คาบ/สัปดาห์) 

ที่มีอยู่แล้ว 
ที่มีใน

หลักสูตรที่
จะเปิดใหม ่

Functional capability. In 2016 International Conference on Information 
Society (i-Society) (pp. 33-38). IEEE. 
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ค. อาจารย์ผู้สอน 
 

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ดร. ศศิพันธ ์ นิตยะประภา Ph.D. Informatics University of Manchester, UK 2553 
M.Sc. Computer Science สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2544 
M.C. Commerce (Finance) University of New South Wales, UK 2541 

วท.บ. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2538 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

(วิทยาการข้อมูล) 
ดร. สริินดา  พละหาญ Ph.D. Computer Science and Engineering Pennsylvania State University, USA 2557 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 

วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
นายอรรถวิท  กปิลกาญจน ์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2540 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ดร. อิทธิพงษ์  เขมะเพชร Ph.D. Computer Science University of St. Andrews, UK 2553 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2536 
5 รองศาสตราจารย ์

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ดร. น้ำฝน  อัศวเมฆิน  ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2539 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)  
จากความต้องการให้บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู ่การทำงานจริง  ดังนั้น

หลักสูตรจึงได้กำหนดรายวิชาสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกให้นักศึกษาได้เลือก
เรียน  โดยจัดแผนการเรียนไว้ในชั้นปีที่ 4 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
ก. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
ข. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
ค. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
ง. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
จ. มีความกล้าในการแสดงออก  และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 
4.2 ช่วงเวลา  

สหกิจศึกษา – ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อกำหนดในการทำโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
บริการสังคม หรือเพื ่อความบันเทิง  โดยทำโครงงานเดี ่ยวหรือมีจำนวนผู ้ร่วมโครงง าน 2-3 คน  มี
ซอฟต์แวร์และรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ  
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นักศึกษาสนใจ  และสามารถอธิบายทฤษฎี

ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน  มีขอบ เขตโครงงานที่
สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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5.2 ผลการเรียนรู้  
นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการทำ

โครงงาน  ซอฟต์แวร์ที่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 

 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา  การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์

และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  และประเมินผลจาก

รายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา  นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ  โดย
โครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในเบื้องต้น  โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม   มีการจัด
สอบการนำเสนอผลงานโดยปากเปล่าที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื ่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื ่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี และการวางตัวในการ
ทำงานในบางรายวิชาที่เกี ่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

- ด้านภาวะผู ้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดำเน ินกิจกรรม  เพื ่อฝ ึกให ้น ักศ ึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมให้มีการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และเนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศ  ความปลอดภัยในชีวิต  ความสำเร็จทางธุรกิจ  ผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์จำเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก ดังนี้ 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล  องค์กรและสังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารยังมีวิชาเกี ่ยวกับ 

จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทำ
กิจกรรมที่กำหนด มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ิม
ก่อนจบการศึกษา 
 

2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู ้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
-  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
-  ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
-  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2 ความรู้  
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ้ง ปรับปรุง และ /หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบงานบนเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด 

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไป
ประยุกต ์

5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6)  มีความร ู ้ ในแนวกว ้างของสาขาว ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล ็งเห ็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/ หรือ การประยุกต์ระบบงานบนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้งานได้จริง 
8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ

ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาใน

ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื ้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
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- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
- ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 
- ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
2.3  ทักษะทางปัญญา  

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื ่อจบ

การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิด
หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะ
ท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆจากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม  
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบ
ที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามต่าง ๆ 
 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
- กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 
2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 
คนที ่มาจากสถาบันอื ่น ๆ และคนที ่จะมาเป็นผู ้บ ังคับบัญชา หรือคนที ่จะมาอยู ่ใต้บ ังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียน
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆนี้ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู ้ริเร ิ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั ้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั ้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 1, 2, และ 3 ได้ในระหว่างการ

ทำกิจกรรมร่วมกัน 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ ่ม การทำงานที่ต ้อง
ประสานงานกับผู ้อื ่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื ่น หรือผู ้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

- สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างดี 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
- มีภาวะผู้นำ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได ้
 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื ่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
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- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3. ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ และผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรฐานที่ 
1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้ 

1) เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรมความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชีพ 

2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 ใความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมพูนมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในคงวามถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป้นไทยร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประชาคมโลก 
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ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และผลลัพธ์ผู้เรียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

ด้าน ผลการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผู้มีความรู้
ความสามารถรอบด้าน 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

คุณธรรม จรยิธรรม 1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล  องค์กรและ

สังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   

ความรู ้ 1)  มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที ่สำคัญในเนื ้อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 
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ด้าน ผลการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผู้มีความรู้
ความสามารถรอบด้าน 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบงานบนเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตาม
ข้อกำหนด 

4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไป
ประยุกต์ 

5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6)  มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห ็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/ หรือ การประยุกต์ระบบงานบนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้งานได้จริง 
8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ

ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

อย่างเหมาะสม 

   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้าน ผลการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผู้มีความรู้
ความสามารถรอบด้าน 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ป ัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทำงาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั ้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอื
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  

4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

   

(หมายเหตุ  ใส่เครื่อง  ผลลัพธ์ผู้เรียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา) 
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4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลำดับความสำคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
ความรู้ 

(1)  มีความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที ่สำคัญในเนื ้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ 
ของระบบงานบนเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด 

(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/ หรือ การประยุกต์ระบบงานบนเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ใช้งานได้จริง 
(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับความรู้ใน

ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ  เพื ่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถส ื ่อสารก ับกล ุ ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

•  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ                              

1) วิชาแกน                              

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 •      • •      •  •    •      •   

ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมลู   •     • •         •    •     • •  

ST164 การเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้าง 

  •     •  •    •    •    •      •  

ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ   •      •         •    •      •   

                               

2) วิชาเฉพาะด้าน                              

▪ กลุ่มประเด็นด้านองค์การ
และระบบสารสนเทศ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI237 สถาปัตยกรรมองค์กรและการ

เปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัล 
  •     •  •        •    •      •  

SI345 การเขียนและนำเสนอผลงาน
เชิงเทคนิค  

•       •        •    •      •    

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมาย
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

•    •  • •        •    •      •    

                               

▪ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต ์

                             

SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สำหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่  

     •  •      •   •   •       •   

SI230 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น     •   •    •    •        •  •    

SI232 การพัฒนาเว็บ       • •      • •   •   •       •  

SI234 
 

การออกแบบประสบการณ์และ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้  

 •      •          • •   •    •    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการ

ค้นหาองค์ความรู้  
    •   •    •    •        •  •    

SI423 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

                               

▪ กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟต์แวร์ 

                             

SI222 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี       •  •     •    •        •  •   

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมลู     •    •      •    •  •        •  

SI225 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

  •     • • •      •        •  •    

SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบ
เจกต ์

   •    •   •    •    •    •      • 

SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์       •  •        •    •      •    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
▪ กลุ่มโครงสรา้งพื้นฐานของ

ระบบ 
                             

SI223 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

      • •      •   •        •  •   

SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรแ์ละ
ระบบปฎิบตัิการ 

       •         •      •       

SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
และเว็บเซอร์วิส 

 •         •        •   •    •    

SI361 การบริหารระบบ        •        •          •    

                               

3) วิชาเลือก                              

▪ ด้านการพัฒนาและ
ดำเนินงาน 

                             

SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม       • •      •    •   •       •  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI323 การบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     •  •       •    •   •       • 

SI327 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  •      •  •      •  •       • •   • 

SI328 เครือข่ายไรส้ายและเคลื่อนที ่  •      •  •      •  •  •     • •   • 

SI329 วิศวกรรมความต้องการ •       • •       •    •      •    

SI330 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็
อบเจกต ์

  •     • • •      •    •      •    

SI346 การพัฒนาและการดำเนินงาน
เบื้องต้น  

  •     •        •     •  •   •    

SI347 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  •    •   • •       • •        •    • 

SI350 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1       •  •       •    •          • 

SI351 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 2       •  •       •    •          • 

SI352 การจัดการการดำเนินงาน •       •        •    •      •    

SI362 การพัฒนาเว็บข้ันสูง  • •     •         •   •  •       • 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI363 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

สำหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่ข้ันสูง  
     •  •  •  •  •   •   •       •   

SI364 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ์

      • •       •    •   •       • 

SI365 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง  •      •    •    • •  •       •   • 

SI366 เทคโนโลยีดิจิทลั นวัตกรรม 
และ เทคโนโลยสีารสนเทศ
แบบอไจล ์

     • •  •         •    •     •   

SI368 การเขียนโปรแกรมบล็อคเชน  •     •  •   •    •    •      •     

SI439 การทดสอบและมาตรวดั
ซอฟต์แวร ์

      • • •       •    •      •    

SI440 การโจรกรรมและพิสูจน์
หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  

•     •  •   •        •    •      • 

SI441 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์      •   •    •    •        •  •    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI442 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนา

และดำเนินงาน 1 
     •  •     •    •   •         • 

SI443 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนา
และดำเนินงาน 2 

      • •      •    •   •        • 

                               

▪ ด้านวิทยาการข้อมลู                              

SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

     •  • •    •    •   •       •   

SI354 การประมวลผลทางการเงิน        • •      •    •   •       •  

SI355 การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ   •     • •       •    •   •       • 

SI356 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่       •  • •    •    •   •       •   

SI357 การวิเคราะห์กราฟ       •  • •    •    •   •       •   

SI358 การเรยีนรู้ของเครื่อง        • •      •    •   •       •  

SI359 ภาษาโปรแกรมสำหรบังานทาง
สถิติ  

 •     • •       •    •   •       • 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  81 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI360 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบ

เรียลไทม์  
     •  • •    •    •   •       •   

SI369 วิศวกรรมข้อมลู      •  • •    •    •   •       •   

SI445 การวิเคราะห์การถดถอยและ
อนุกรมเวลา 

      • • •     •    •   •       •  

SI446 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 
1 

•       •        •       •     •  

SI447 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 
2 

  •     •  •        •       •    • 

SI450 การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

 •      • •        •      •   • •   

SI451 วิทยาการข้อมูลและข้อมลู
อัจฉริยะ 

      •  •         •    •     •   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
▪ ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ                              

SI367 การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดจิิทัล
และ นวัตกรรมตอบสนอง
สภาพแวดล้อม 

      •        • •      •     •   

SI452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านธรุกิจ
ดิจิทัล 

      •      •   •      •     •   

SI453 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 1 

•       •        •       •     •  

SI454 หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 2 

  •     •  •        •       •    • 

                               

▪ วิชาเลือก-ทั่วไป                              

SI435 สัมมนาทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 •      • •  •    • •              



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  83 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
SI448 การศึกษาอิสระ  •   •   • •   •    •        •    •  

SI400 สหกิจศึกษา • • • • •   • • • • • • •  • • • • • •  • •  •  • • 
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นภาคการศึกษา (ระบุเป็นแต่ละปีการศึกษาจนครบ
ระยะเวลาของหลักสูตร) 

ชั้นปี รายละเอียด 

ชั้นปีที่ 1 มีตรรกะทางความคิด สามารถเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน และความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติเบื้องต้น 

ชั้นปีที่ 2 มีพ้ืนฐานที่จำเป็นทั้งด้านการพัฒนาและดำเนินงาน (DevOps) ด้านวิทยาการข้อมูล 
(Data Science) และด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)  

ชั้นปีที่ 3 มีความรู้เชิงลึกเฉพาะด้านทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ
ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ 

ชั้นปีที่ 4 สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาและพัฒนาเป็นโครงงานในด้าน
ที่ตนเองสนใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย 
การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา  และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์   ซ่ึงผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักส ูตรสามารถทำได ้โดยม ีระบบประกันค ุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิ จัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต  และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอนและหลักสูตร  โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ก. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทำ  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

ข. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์  หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1  ปีที่ 5 เป็นต้น 

ค. การประเมินตำแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
ง. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า  123 
หน่วยกิต 

3.2  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
ก. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

ข. การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
ก. การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
ข. ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
ค. มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา 
ง. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะปฏิบัติ 
จ. จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกำกับมาตรฐาน 

ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรอันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ  โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและ
คอยให้คำแนะนำ  ตลอดจนกำหนดนโยบายการปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในสาขาวิชาโดยอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารของคณะ 

 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้นำ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่ร ู ้ มีแนวทางการเร ียนที่
สร้างทั้งความรู้ความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย 

 
 
3. ตรวจสอบและปร ั บปรุ ง

ห ล ั ก ส ู ต ร ใ ห ้ ม ี ค ุ ณ ภ าพ
มาตรฐาน 
 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
 

 

2. จัดแนวทางการเรียนในวิชา
เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏ ิบ ัต ิ   และม ีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจำวิชาให้น ักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที ่ทันสมัยด้วย
ตนเอง 

3. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้  
และหรือผ ู ้ช ่วยสอน  เพ่ือ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝ่รู้ 

4. กำหนดให้อาจารย์ที ่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
หรือเป็นผู ้ม ีประสบการณ์
หลายปี  มีจำนวนคณาจารย์

1. จ ำ น ว น ว ิ ช า เ ร ี ย น ท ี ่ มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้ด ้วย
ตนเอง 

2. จำนวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจำ  ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ  ประสบการณ์  และ
ก า ร พ ั ฒ น า อ บ ร ม ข อ ง
อาจารย์ 
 

 

3. จำนวนบุคลากรผู ้สนับสนุน
การเร ียนร ู ้   และบ ันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอน  และการ
สน ับสน ุนการเร ียนร ู ้ โดย
นักศึกษา 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

ประจำไม ่น ้อยกว ่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

5. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี  และภายนอก
อย่างน้อยทุก 5 ปี 

6. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน  โดยบัณฑิตที ่สำเร็จ
การศึกษา 

 

 

5. ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
 

6. ประ เ ม ิ น ผล โ ด ยบ ั ณ ฑิ ต
ผู้สำเร็จการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน ตาม
รายละเอียดใน หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดงานมีความต้องการ บัณฑิตที่
จบสามารถทำงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาสามารถนำผลงานไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ รวมถึงส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันในเวทีต่างๆ  

 
3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา  
กระบวนการรับนักศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยฯและของ

คณะฯ โดยมีกระบวนการรับนักศึกษาดังนี้ 1. พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
2. สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3. กรรมการ
สัมภาษณ์ส่งผลการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ให้กับกองส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา เพื่อกำหนดรหัส
ประจำตัวนักศึกษาและลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่ 

การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
สำหรับนักศึกษาใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านความรู้และการปรับตัวสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมมี 2 ส่วน คือ กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ และ กิจกรรมที่จัดโดยสาขา
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ฯ กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ค่ายแม่ไทร โครงการเตรียมความพร้อม และการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ส่วนกิจกรรมที่จัดโดยสาขาฯ ได้แก่ การอบรมความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ 
กิจกรรมพบรุ่นพี่และศิษย์เก่าเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
หัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีหน้าที่ควบคุม ดูแลผลการศึกษาแต่

ละรายวิชา โดยจัดประชุมข้อสอบและผลสอบเพื่อให้ข้อสอบเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ และดูแลผล
สอบให้ไม่เกิดความผิดปกติ หากเกิดความผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดให้สอบถามไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
ร่วมมือกันแก้ไขให้ถูกต้อง 

อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะฯ ต้องกำหนดชั่วโมง 
Office Hours อย่างน้อย สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงเพื่อให้นักศึกษาสามารถมารับคำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวได้  

3.3 การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา  
สาขาได้มีการประชุมพิจารณาผลสอบเพ่ือวางแผน การเปิดรายวิชาและปรับเปลี่ยนอาจารย์

ผู้สอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาเพ่ือรักษาการคงอยู่ของนักศึกษา 
นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด (4 ปีการศึกษา) นอกจากนี้ สำหรับ

นักศึกษาที่มีศักยภาพสามารถจบการศึกษาได้ก่อนกำหนด (3.5 ปีการศึกษา) โดยเข้ารับคำปรึกษาเพ่ือ
วางแผนการศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านบางรายวิชา หลักสูตรฯ มีนโยบายช่วยเหลือให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปีได้ โดยการจัดตารางสอนและตารางสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา
ให้สามารถสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด 

ในกลุ่มนักศึกษาที่ย้ายหลักสูตรฯ ภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ย้ายมาจากสถาบันการศึกษา
อื่น รวมถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในบาง
รายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ จึงทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด 

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้อง

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้  
หรือกรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้น
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข.) 
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4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

4.2 คุณสมบัติ ความรู้และความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา  

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

4.3 ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

มีการสนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาทางการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื ่อง มี
กระบวนการเผยแพร่งานวิชาการสู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต ตำรา 
หนังสือ เอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 

หลักสูตรดำเนินการตามเกณฑ์และกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน (TQF) สาขาคอมพิวเตอร์ 

5.2 การเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมี
การนำเทคโนโลยีการเรียนสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้มี
เอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการมีความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษา ได้
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และสถานการณ์จริงในโครงการสหกิจศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการวิจัยชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี  เพื่อจัดซื้อตำรา  สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  
และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั ้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านคอมพิวเตอร์  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ส่วนระดับคณะก็มีทรัพยากรที่
ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้ 
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ลำดับ รายการ 
จำนวนที่มี

อยู ่
จำนวนที่คาด
ว่าจะเพียงพอ 

หมายเหตุ 

1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 

   

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง  
Intel Core i5-2500 Processor (3.30GHz, 6MB L3 
Cache, 4 Cores 4Threads, Socket 1155) Intel 
B75 Express Chipset 

 1 ห้อง   

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง  
3rd Gen Intel Core i7-3770 Processor (3.40GHz, 
8MB L3 Cache, 4Core 8Threads, Socket 1155) 

Intel B75 Express Chipset 

 1 ห้อง   

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง  
Intel Core i5-760 2.80GHz Cache 8MB 

 2 ห้อง   

 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง  
Intel Core i7-4770 Processor (3.40GHz, 8MB 
Cache, 4Cores 8Threds, Socket LGA1150) 

 1 ห้อง   

 - Apple Mac Pro CPU Intel (10 เครื่อง) 
Two 2.66GHz (MB871) Monitor 24” 

 1 ห้อง   

2 เครื่องควบคุมระบบระบบเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   

 - DELL รุ่น PowerEdge2950 Intel Xenon E5450, 
8GB, HD 400GB 

2 เครื่อง   

3 อุปกรณ์อื่นๆ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   

 - WACOM ยี่ห้อ Bamboo รนุ่ CTE-650/KO-5 31 ตัว   

 - Pen Mouse Set ยี่ห้อ Bamboo รุ่น CE-155-OK 40 ตัว   

 - Clay Tools พร้อม Software 2 เครื่อง   

 - 3D Scanner Roland รุ่น LPX-600 1 เครื่อง   

 - Printer Laser HP3505N 2 เครื่อง   

 - Printer Kyocera 3900KX 1 เครื่อง   

 - Philip TV 48”  1 เครื่อง   

 - Sharp TV 32” 2 เครื่อง   

 - ชุดเครื่องเสยีง พร้อมไมค์ลอย และไมคห์นีบ  2 ชุด   

 - DVD Player Recorder LG 1 เครื่อง   
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ลำดับ รายการ 
จำนวนที่มี

อยู ่
จำนวนที่คาด
ว่าจะเพียงพอ 

หมายเหตุ 

4 ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   

 - ระบบปฏิบตัิการที่ใช้ Microsoft Windows 10    

 - Microsoft Office     

 - JAVA (JDK )    

 - Microsoft Visual studio     

 - Software Digital Pro Toonboom Education 32 License   

 - Software Storyboard 2 License   

 - Autodesk Maya 57 License   

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการ
ทำงานจริงในวงการคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะใน
การใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น 
วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคำนวณ และสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมี
ทรัพยากรขั้นต่ำเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงาน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน 
รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฎิบัติงาน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล ็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังส ือ ตำราและวารสารในสาขาว ิชาที ่ เป ิดสอนทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจำนวนคู่มือ 

(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน 1:2 เป็นอย่างน้อย 
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(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน 1:1 

(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้
ตลอดเวลาที่เปิดทำการ  โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฏหมายติดตั ้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่โดยเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

(9) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ
โดยเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
- มีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง  และประเมินความพอเพียง

ของหนังสือ ตำรา  นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อ
ของอาจารย์และต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย   และมีการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทำแบบสอบถามสำรวจความต้องการ และจากการสังเกตการณ์
การใช้งานในรายวิชาที่สอน 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ
คอมพ ิว เตอร ์และอ ุปกรณ ์ที่
เพียบพร้อม  เพื ่อสนับสนุนทั้ง
การศ ึกษาในห ้องเร ียน นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มี
เครื ่องมือทันสมัยและเป็น
เครื ่องมือว ิชาชีพในระดับ
สากล  เพ ื ่ อให ้น ักศ ึกษา
สามารถฝึกปฏิบ ัต ิ  สร ้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 

2. จ ั ด ใ ห ้ ม ี เ ค ร ื อ ข ่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบ ัต ิการเปิดที่ม ีทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่
ท ี ่น ักศ ึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเองด้วยจำนวนและ
ประสิทธ ิภาพที ่ เหมาะสม
เพียงพอ 

1. จำนวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที ่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

2. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บร ิการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
ปฎิบัติการ 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

3. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น 
ระบบแม ่ข ่ ายขนาดใหญ่  
อุปกรณ์เครือข่าย เพื ่อให้
น ั ก ศ ึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ฝึ ก
ปฏ ิบ ัต ิการในการบร ิหาร
ระบบ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

(ปรับตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสือที่ 
ศธ.0506(1)/ว1639 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 4 คน 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท/ เอก อย่าง
น้อย 3 คน ที่มีส่วนร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาต ิ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดการสอบวัน
สุดท้ายของภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 
ก่อนการตรวจประเมินหลักสูตรแต่ไม่เกิน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวดวชิา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษาของทุกหลักสูตร 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

x x x x x 

(10) จำนวนบุคลการสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    x 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
1.1.2 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา 
1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่

ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อ
การสอน 

1.2.2  ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น 
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
2.2 ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 
2.4 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

เป็นไปตามการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
 
4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 มีการนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
4.3 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  

(องค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM) 
 

ลำดับ 
องค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ 
IEEE และ ACM 

รายวิชาของหลักสูตร 

1 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Fundamentals)  

SI230 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
SI237 สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 

2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(Human-Computer Interaction)  

SI234 การออกแบบประสบการณ์และส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้ 

3 ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 
(Information Assurance and Security)  

SI364 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
SI440 การโจมกรรมและพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 

4 การจัดการสารสนเทศ (Information 
Management)  

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ 
SI355 การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 
SI356 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

5 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ
เทคโนโลยี (Integrative Programming & 
Technologies)  

ST165 การคิดและแก้ปัญหาเชิงตรรกะ 
SI359 ภาษาโปรแกรมสำหรับงานทางสถิติ 

6 คณิตศาสตร์และสถติิสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Math and Statistics for IT)  

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
SI354 การประมวลผลทางการเงิน 
SI445 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 

7 เครือข่าย (Networking)  SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

8 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming 
Fundamentals)  

ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
SI222 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
SI229 การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ 

9 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform 
Technologies)  

SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเว็บเซอร์วิส  
SI361 การบริหารระบบ 

10 การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 
(System Administration and 
Maintenance)  

SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
SI361 การบริหารระบบ 
SI350 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1 
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ลำดับ 
องค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ 
IEEE และ ACM 

รายวิชาของหลักสูตร 

SI351 การบริหารเครื่องแม่ข่าย 2 

11 สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ 
(System Integration and Architecture)  

SI225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
SI439 การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร์ 

12 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ (Social and 
Professional Issues)  

SI323 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

13 ระบบเว็บและเทคโนโลยี (Web Systems 
and Technologies)  

SI232 การพัฒนาเว็บ 
SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที ่
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1) ชื่อหลักสูตรและชื่อปรญิญา 1) ชื่อหลักสูตรและชื่อปรญิญา  
ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร - คงเดิม 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program 
in Information and 
Communication Technology 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program 
in Information and 
Communication Technology 

 

 ชื่อปริญญา  ชื่อปริญญา - คงเดิม 
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science 
(Information and 
Communication 
Technology) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information and 
Communication 
Technology) 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science 
(Information and 
Communication 
Technology) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information and 
Communication 
Technology) 

 

2) ปรัชญาและ/หรือวัตถปุระสงค์ของหลกัสูตร 2) ปรัชญาและ/หรือวัตถปุระสงค์ของหลกัสูตร  
 ปรัชญา  ปรัชญา - คงเดิม 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์งาน
ด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์งาน
ด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร - คงเดิม 
1) เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑ ิตปร ิญญาตร ีท ี ่ม ีความรู้

ความสามารถพัฒนาและประยุกต ์ใช ้งาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  

2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม และสามารถ
พ ัฒนาให ้ เก ิดองค ์ความร ู ้ ใหม ่ทางด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) เพ ื ่ อผล ิตบ ัณฑ ิตปร ิญญาตร ีที่ ม ี ความรู้
ความสามารถพัฒนาและประยุกต ์ใช ้งาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  

2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม และสามารถ
พ ัฒนาให ้ เก ิดองค ์ความร ู ้ ใหม ่ทางด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
3) เพื ่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนาและ

ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร ที ่ม ีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

4) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูล 
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และสกัด
ความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ 

3) เพื ่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนาและ
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร ที ่ม ีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

4) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการข้อมูล 
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และสกัด
ความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่ 

3) คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  3) คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา   
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายสามัญ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ 

- เป ็นผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

- เป ็นผ ู ้ สำ เร ็ จการศ ึกษาข ั ้ นปร ิญญาตร ีจาก
มหาวิทยาลัยใดหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอื่น 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าดว้ยการศึกษาระบบ
หน่วยกิตชั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 ข้อ 5 และ
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญ (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
(ปวช.) หรือเทียบเท่า  หรือ 

2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรอื ระดับ
อนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ 

3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยใดหรอืสถาบันการศึกษาชัน้สูงอื่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธกิาร
รับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาอื่น 

4) หากคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะอำนวยสอบ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ หรือ 

5) ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไม่ตรงตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาตาม
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

- ปรับเพิ่มรายละเอยีด โดยให้
มีคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหากไม่
ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  4) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา   
- นักเร ียนท ี ่ เข ้าศ ึกษาโดยระบบคัดเล ือกของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- น ักเร ียนท ี ่มหาว ิทยาล ัยหอการค ้าไทยเป็น

ผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง 

- นักเร ียนท ี ่ เข ้าศ ึกษาโดยระบบคัดเล ือกของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- นักเรียนที่มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยเปน็
ผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง 

- คงเดิม 

5) จำนวนการรับนักศึกษา 5) จำนวนการรับนักศึกษา  
60 คน/ปีการศึกษา 60 คน/ปีการศึกษา - คงเดิม 

6) ระบบการศึกษา 6) ระบบการศึกษา  
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 สรุปการเปลี่ยนแปลง 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  และ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 

ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  และ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 

- คงเดิม 

7) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 7) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา  
การสำ เร ็ จการศ ึ กษา เป ็น ไปตามระ เบ ี ยบ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบ
หน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 

การสำ เร ็ จการศ ึ กษา เป ็น ไปตามระ เบ ี ยบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบ
หน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 

- คงเดิม 

8) โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสตูร 8) โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสตูร  
จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 135 หน่วยกิต จำนวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 123 หน่วยกิต - ปรับหน่วยกิตลดลง 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชวีิต 3 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
  
 

- อ้างอิง หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต - ปรับลดลง 12 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 15 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต - ปรับลดลง 3 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต  2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต - คงเดิม 
 2.3 กลุ่มวิชาเอก-เลือก แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
   แผน ก หลักสูตรปกติ  
   -  กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา 15 หน่วยกิต 
   แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา 
   -  กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา 9 หน่วยกิต 
   -  วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 2.3 วิชาเลือก แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
   แผน ก หลักสูตรปกติ  
   -  วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 
   แผน ข หลักสูตรมีสหกิจศึกษา 
   -  วิชาเลือก 15 หน่วยกิต 
   -  วิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 
 
- ปรับเพิ่ม 6 หนว่ยกิต 
 
- ปรับเพิ่ม 6 หนว่ยกิต 
- คงเดิม 

 2.4 กลุ่มวิชาโทหรือวิชาเลือกในสาขา15 หน่วยกิต  - ตัดออก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต - คงเดิม 

9) ข้อกำหนดหลักสตูร และหัวข้อที่สำคัญ 9) ข้อกำหนดหลักสตูร และหัวข้อที่สำคัญ  
ไม่ม ี ไม่มี - คงเดิม 

10) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสตูร โดย
เปรียบเทียบในลักษณะเป็นวิชาต่อวิชา 

10) รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสตูร โดย
เปรียบเทียบในลักษณะเป็นวิชาต่อวิชา 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หนว่ยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หนว่ยกิต - อ้างอิง หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ระดับปริญญาตร ี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ  

▪ วิชาแกน 12 หนว่ยกิต ▪ วิชาแกน 12 หนว่ยกิต - คงเดิม 

SC169  โลกของเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 
World of Technology and Information 

- - ตัดออก 
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ความรู ้เบ้ ืองต้นเก่ ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คว า ม ส า คั ญ ว ิ ว ั ฒน าก า ร  อ งค ์ ป ร ะ ก อ บและ 
ความสัมพ ันธ์  พื้น ฐานการสื่อสารข้อม ูล ระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยของข้อมูล เว็บ 
อินเทอร์เน็ต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี  
สารสนเทศต่อหน่วยงานด้านอื่นๆ ขั้นตอนการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบแบบให้ผู ้ใช้เป็น 
ศูนย์กลาง การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปที่สำคัญ 
 

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3 (3-0-6) 

Mathematics for Information Technology 
องค์ประกอบของตรรกะ การทำให้เป็นระเบียบ 

การคิดให้เหตุผลและการเขียนตรรกะของประพจน์ 
ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรสุ ่มและการ
คำนวณความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบยูนิฟอร์ม 
การแจกแจงแบบเบอนูลี และการแจกแจงแบบไบโน
เมียล ความรู้เบื้องต้นของเซตและสมาชิกของเซต เซต
ย่อย คุณสมบัติของเซต การเป็นเอกลักษณ์และขนาด
ของเซต การกระทำระหว่างเซต คู่อันดับ ผลคูณคาร์
ทิเชี่ยน ฟังก์ชั่นและการประกอบฟังก์ชั่น 

ST161 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3(3-0-6) 

(Mathematics for Information Technology) 
องค์ประกอบของตรรกะ  การคิดให้เหตุผลและ

การเขียนตรรกะของประพจน์  แนวคิดของเซตและ
ฟังก์ชัน  การแก้ระบบสมการเบื้องต้น  หลักการนับ
เบื ้องต้น  กราฟ  ต้นไม้  อนุพันธ์และปริพันธ์ของ
ฟังก์ชัน  การหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชัน 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา 

ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6) 
Statistics for Data Analytics 

ความรู ้เบื ้องต้นทางสถิติ เช่น การสุ ่มตัวอย่าง 
สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน ความน่าจะเป็นเบื ้องต้นและกฎของเบย์ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้น 

ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6) 
(Statistics for Data Analytics) 

ความรู ้เบื ้องต้นทางสถิติ เช่น การสุ ่มตัวอย่าง 
สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา การประมาณค่า  การทดสอบ
สมมติฐาน ความน่าจะเป็นเบื ้องต้นและกฎของเบย์ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้น 

- คงเดิม 

ST163 เทคนิคการแก้ป ัญหาและการคิดอย่างมี
เหตุผล 3 (2-2-5) 

Problem Solving and Logical Thinking 
ทักษะและแนวคิดในการแก้ปัญหาทั่วไป ประเภท

ของปัญหา ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ขั้นตอนการ
แก้ป ัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุป ัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา หลักการพื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ใน
การคิดแบบขั้นตอนวิธีก่อนการเขียนโปรแกรม ผังงาน 
รหัสเทียม การตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิธี 
หลักการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น การ
แก้ปัญหาด้วยโครงสร้างแบบล้าดับ โครงสร้างแบบ
ตัดสินใจ และโครงสร้างแบบวนซ้้า การเขียนส่วนย่อย
ของโปรแกรม  การเร ียนร ู ้ และฝ ึกฝนท ักษะการ
แก้ปัญหาด้วยโจทย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใน

ST165 การคิดและแกป้ัญหาเชิงตรรกะ 3(2-2-5) 
 
(Logical Thinking and Problem Solving) 

ทักษะและแนวคิดในการแก้ปัญหาทั่วไป ประเภท
ของปัญหา ตรรกศาสตร์ ขั ้นตอนการแก้ปัญหาด้วย
คอมพิวเตอร์ การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา 
หลักการพื ้นฐานและเครื ่องมือที ่ใช้ในการคิดแบบ
ขั้นตอนวิธีก่อนการเขียนโปรแกรม ผังงาน รหัสเทียม 
การตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิธี  หลักการ
สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วย
โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบตัดสินใจ และ
โครงสร้างแบบวนซ้ำ การเขียนส่วนย่อยของโปรแกรม 
การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาด้วยโจทย์ที่ใช้

- ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
และคำอธบิายรายวิชาให้
เหมาะสม 
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การแก้ปัญหา และนำไปปฏิบัติจริงด้วยการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง 

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และนำไป
ปฏิบัติจริงด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  3 (2-2-5) 
Structured Programming 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน  ST163 เทคน ิคการ

แก ้ป ัญหาและการค ิดอย ่างมี
เหตุผล 

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาระดับสูง ชนิดและ
การกำหนดค่าของตัวแปร เงื่อนไข และการโครงสร้าง
การควบคุมการทำงานแบบวนรอบ การรับข้อมูลและ
การแสดงผลลัพธ์เบื ้องต้น ฟังก์ชันและการส่งผ่าน
ค่าพารามิเตอร์ 

ST164 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 3(2-2-5) 
(Structured Programming) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST165 การคิดและ

แก้ปัญหาเชิงตรรกะ 
 

ไวยากรณ์ขั ้นพื ้นฐานของภาษาระดับสูง  ชนิด
และการกำหนดค่าของตัวแปร  เงื่อนไขและโครงสร้าง
การควบคุมการทำงานแบบวนรอบ  การรับข้อมูลและ
การแสดงผลลัพธ์เบื ้องต้น  ฟังก์ชันและการส่งผ่าน
ค่าพารามิเตอร์ 

- ปรับเง่ือนไขก่อนเรียนเป็น
วิชา ST165 การคิดและ
แก้ปัญหาเชิงตรรกะ แทน
วิชา ST163 เทคนิคการ
แก้ปัญหาและการคิดอยา่งมี
เหตุผล ที่ปรับออก 

   

▪ วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต ▪ วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต  

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 9 หน่วยกิต 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ
สารสนเทศ 9 หน่วยกิต 

 

SI344 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) 
Management Information Systems 

การค้นคว้าและวิเคราะห์หลักการ  เครื ่องมือ  
ประเด็นการบริหารระบบสารสนเทศภายในองค์กร  
ประเภทของระบบของข้อมูลข่าวสารในธุรกิจ  ขั้นตอน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  บทบาท
ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบ  การยอมรับนวัตกรรม  
การบริหารความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของบุคคลใน
องค์กรที่มีต่อระบบสารสนเทศ  จริยธรรมทางระบบ
สารสนเทศ  ศึกษาและว ิเคราะห์กรณีศ ึกษาด้วย
กระบวนการศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูล พร้อมทั้งรายงาน
และนําเสนอร่วมกัน 

 - ตัดออก 

 SI237 สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี ่ยนผ่านสู่
ดิจิทัล 3(3-0-6)    

(Enterprise Architecture and Digital 
Transformation) 

สถาปัตยกรรมองค ์กร สถาปัตยกรรมธ ุรกิจ 
สถาปัตยกรรมข้อมูลและสารสนเทศ สถาปัตยกรรม
ด้านแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สถาปัตยกรรมด้านความ มั่นคงปลอดภัย การกำกับ
ดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวง กลยุทธ์ดจิทิัล 
การเปล ี ่ยนผ ่าน ด ิจ ิท ัล การพล ิกผ ันทางด ิจ ิทัล 
แบบจำลองธุรกิจดิจิทัล ภาวะผู้นำดิจิทัล ทักษะแรงงาน
ด้านดิจิทัล วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 

- เปิดเพิ่ม 

SI345 การเขียนและการนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค 
 3 (3-0-6) 

SI345 การเขียนและการนำเสนอผลงานเชิงเทคนิค
 3(3-0-6) 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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Technical Writing and Presentation 
เนื ้อหาแบ่งออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเป็น

เรื่องเกี่ยวกับหลักการเขียนเชิงเทคนิค ได้แก่ การตั้ง
วัตถุประสงค์ของการเขียนเชิงเทคนิค การวิเคราะห์พื้น
ความรู้ของผู้อ่าน โครงสร้างของงานเขียนเชิงเทคนิค 
กระบวนการเขียน การใช้รูปภาพ ตารางและกราฟ การ
ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการเขียนเชิงเทคนิค หลักการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ในส่วนที่สอง นัเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เทคนิคการนำเสนอ ลักษณะการนำเสนอที ่ด ี การ
เตรียมเนื ้อหาที ่จะนำเสนอ การตอบคำถามในการ
นำเสนอ โดยนักศึกษาจะได้ทำการนำเสนอจริงและ
ได้รับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำเสนอจะ
ได้รับการบันทึกวิดีโอเพื่อนำไปปรับปรุงการนำเสนอให้
ดีขึ้น 

(Technical Writing and Presentation) 
หลักการเขียนเชิงเทคนิค การตั้งวัตถุประสงค์ของ

การเขียนเชิงเทคนิค การวิเคราะห์พื้นความรู้ของผู้อ่าน 
โครงสร้างของงานเขียนเชิงเทคนิค กระบวนการเขียน 
การใช้รูปภาพ ตารางและกราฟ การใช้ภาษาไทยที่
ถ ูกต ้องในการเข ียนเช ิ ง เทคน ิค หล ักการเข ียน
เอกสารอ้างอ ิง เทคนิคการนำเสนอ ลักษณะการ
นำเสนอที่ดี การเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ การตอบ
คำถามในการนำเสนอ โดยการนำเสนอจริง บันทึก
วีดีโอและได้รับคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื ่อนำไป
ปรับปรุงการนำเสนอให้ดีขึ้น 

SI422  จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 (3-0-6) 

Ethics and Law in Information Technology 
ความเส ี ่ ยงและผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศกับคุณภาพชีวิต การทำงานและการศึกษา
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหา
ต่างๆ ที ่เก ิดจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การ
กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

SI422 จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3(3-0-6) 

(Ethics and Law in Information Technology) 
ความเส ี ่ ยงและผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศกับคุณภาพชีวิต การทำงานและการศึกษา
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหา
ต่างๆ ที ่เก ิดจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การ
กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

- คงเดิม 

   

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18  
หน่วยกิต 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18  
หน่วยกิต 

- คงเดิม 

SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่  3 (2-2-5) 

Application Development for Mobile Devices 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  ST164 การ เข ี ยน

โปรแกรมแบบโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ และข้อจำกัดของ

อุปกรณ์เคลื ่อนที ่ เครื ่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึก
ข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก 
การเชื ่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อ

SI227 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่  3(2-2-5) 

(Application Development for Mobile Devices) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  ST164 การ เข ี ยน

โปรแกรมแบบโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ และข้อจำกัดของ

อุปกรณ์เคลื ่อนที ่ เครื ่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึก
ข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก 
การเชื ่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อ

- คงเดิม 
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ทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ความมั่นคง
ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ความมั่นคง
ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

SI228 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์
 3 (3-0-6) 

Human-Computer Interaction 
แบบจำลองของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

และคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ รูปแบบของการออกแบบ 
โปรแกรมให้สอดคล้องกับกระบวนการการรับรู้และการ
คิดของมนุษย์ในสังคม เครื่องมือช่วยออกแบบ เทคนิค
การประเมินผลของการออกแบบ 

- - ตัดออก 

SI230  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3 (3-0-6)  
Introduction to Data Science 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST161 คณิตศาสตร์

สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ST162 สถิติสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

หลักการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโน
ภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ กรอบแนวคิดการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

SI230  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Data Science) 

 
 
 
 
หลักการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

เทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโน
ภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ กรอบแนวคิดการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

- ตัดเง่ือนไขก่อนเรียนออก 

SI232 การพัฒนาเว็บ     3 (2-2-5)  
Web Development 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน/ควบคู ่ SI224 ระบบ

จัดการฐานข้อมูล 
กลไกพื้นฐานและส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ต

และเว็บ สถาปัตยกรรมของเครื่องบริการเว็บ โครงสร้าง
ของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ การสร้างหน้าเว็บ 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ทำงานฝั่งลูกข่ายและ
แม่ข่าย  โปรแกรมสำหรับจำลองแม่ข่ายเว็บ การเขียน
โปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล การใช้เซสชัน และคุกกี้ 
แนะนำการเข ียนโปรแกรมเว ็บโดยใช ้การเข ียน
โปรแกรมและภาษามาร์คอัพที่ทันสมัย เช่น เอกซ์เอ็ม
แอล หลักการพื้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล องค์ประกอบ
และเทคนิคบนพื้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล ดีทีดี เอกซ์
เอ็มแอลสกีมา 

SI232 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)  
(Web Development) 

 
 
กลไกพื้นฐานและส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ต

และเว็บ สถาปัตยกรรมของเครื่องบริการเว็บ โครงสร้าง
ของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ การสร้างหน้าเว็บ 
เทคนิคการเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ทำงานฝั่งลูกข่ายและ
แม่ข่าย  โปรแกรมสำหรับจำลองแม่ข่ายเว็บ การเขียน
โปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล การใช้เซสชัน และคุกกี้ 
แนะนำการเข ียนโปรแกรมเว ็บโดยใช ้การเข ียน
โปรแกรมและภาษามาร์คอัพที่ทันสมัย เช่น เอกซ์เอ็ม
แอล หลักการพื้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล องค์ประกอบ
และเทคนิคบนพื้นฐานของเอกซ์เอ็มแอล ดีทีดี เอกซ์
เอ็มแอลสกีมา 

- ตัดเง่ือนไขก่อนเรียนออก 

 SI234 การออกแบบประสบการณ์และส ่วนต่อ
ประสานผู้ใช้ 3(3-0-6) 

(User eXperience /User Interface Design) 
แนวคิด หลักการ ที ่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบ

ประสบการณ์ผ ู ้ ใช้  ความสำคัญของการออกแบบ
ประสบการณ์ผู้ใช้ วงจรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ ประเด็นที่เกี่ยวกับ

- เปิดเพิ่ม 
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การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในปัจจุบัน แนวโน้มของ
การออกแบบประสบการณ์ผู ้ใช้ในสังคมดิจิทัล และ
หลักการของการออกแบบหน้าจอ การพัฒนารายการ
เลือกของระบบและการนำร่องของระบบ ชนิดของ
หน้าต่าง ตัวควบคุมอุปกรณ์ ตัวควบคุมหน้าจอ การ
เลือกใช้ข้อความ สาร กราฟิกส์ และสีที่เหมาะสม การ
ประเมินการออกแบบ 

SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ 
   3 (2-2-5) 
Data Mining and Knowledge Discovery 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิต ิสำหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ 

เช่น การจัดเตรียมข้อมูลการทำเหมืองข้อมูล และการ
ประเมินรูปแบบองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ใน
การทำเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ การจำแนก 
หร ือการจ ัดกล ุ ่ม โดยเทคนิคท ี ่น ิยมใช ้ก ันอย ่าง
แพร่หลายได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอย ต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด 
การจำแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม 
และการจัดกลุ่ม 

SI342 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้
 3(2-2-5) 

(Data Mining and Knowledge Discovery) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิต ิสำหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ 

เช่น การจัดเตรียมข้อมูลการทำเหมืองข้อมูล และการ
ประเมินรูปแบบองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ใน
การทำเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ การจำแนก 
หร ือการจ ัดกล ุ ่ม โดยเทคนิคท ี ่น ิยมใช ้ก ันอย ่าง
แพร่หลายได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
การถดถอย ต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด 
การจำแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม 
และการจัดกลุ่ม 

- คงเดิม 

SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3 (0-6-3) 

Project in Information and Communication 
Technology 
เง่ือนไขก่อนเรียน : หน ่วยก ิตสะสม มากกว ่ า100 

หน่วยกิต 
 
ให้นักศึกษาทำงานเดี่ยวหรือมีการจัดกลุ่มเพื่อทำ

โครงงานเฉพาะเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิด
โอกาสให้นักศึกษาศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน
มาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือโครงงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ทางสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

SI423 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3(0-6-3) 

(Project in Information and Communication 
Technology) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : หน ่วยก ิตสะสมมากกว ่า  100 

หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหลักสูตรฯ 

ให้นักศึกษาทำงานเดี่ยวหรือมีการจัดกลุ่มเพื่อทำ
โครงงานเฉพาะเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 
และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่
เรียนมาในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หรือโครงงานที ่เก ี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ  ทาง
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ปรับเพิ่มเง่ือนไขก่อนเรียน 

  -  

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์ 18 
หน่วยกิต 

- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร์ 15 
หน่วยกิต 

- ปรับลดลง 3 หน่วยกิต 

SI222 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3 (2-2-5) 
Data Structures and Algorithms 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  ST164 กา ร เข ี ยน

โปรแกรมแบบโครงสร้าง  

SI222 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 3(2-2-5) 
(Data Structures and Algorithms) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  ST164 กา ร เข ี ยน

โปรแกรมแบบโครงสร้าง  

- ปรับคำอธิบายรายวิชา 
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การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ศึกษาโครงสร้างข้อมูล
แบบอาร์เรย์หนึ่งมิติ สองมิติและหลายมิติ สแต็ก คิว 
ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างต้นไม้
ค้นหาแบบทวิภาค โครงสร้างต้นไม้นิพจน์ โครงสร้าง
ต้นไม้ความสูงสมดุลหรือต้นไม้เอวีแอล การเขียน
ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล 
และเทคนิคการแฮชชิ่ง 

โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 1 มิต ิอาร์เรย์ 2 มิติ 
อาร์เรย์หลายมิติ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูล
แบบต้นไม้ โครงสร้างต้นไม้แบบทวิภาค โครงสร้าง
ต้นไม้นิพจน์ โครงสร้างต้นไม้ความสูงสมดุลหรือต้นไม้
เอวีแอล การเขียนฟังก์ชันแบบเรียกซ้ำ การวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล และเทคนิค
การแฮชชิง 

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
Database Management Systems 

การเปร ียบเท ียบระหว ่า งการประมวลผล
แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล  รูปแบบฐานข้อมูล  แบบลำดับขั้น  แบบ
ข่ายงานและแบบสัมพันธ์  ภาษาเอสคิวแอล  การ
ออกแบบฐานข้อมูล  ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน  รูปแบบที่
เป็นบรรทัดฐาน  โมเดลจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล  
ประเภทของข้อมูล  กระบวนการสอบถามข้อมูล  การ
ป้องกันข้อมูล  กฎความคงสภาพ  การควบคุมภาวะ
พร้อมกัน  ระบบความมั่นคง  โครงสร้างการจัดเก็บ
ข ้อมูลเช ิงกายภาพ  ดัชนี  การบริหารฐานข้อมูล 
กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ
โครงงาน 

SI224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
(Database Management Systems) 

การเปร ียบเท ียบระหว ่า งการประมวลผล
แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล  รูปแบบฐานข้อมูล  แบบลำดับขั้น  แบบ
ข่ายงานและแบบสัมพันธ์  ภาษาเอสคิวแอล  การ
ออกแบบฐานข้อมูล  ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน  รูปแบบที่
เป็นบรรทัดฐาน  โมเดลจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล  
ประเภทของข้อมูล  กระบวนการสอบถามข้อมูล  การ
ป้องกันข้อมูล  กฎความคงสภาพ  การควบคุมภาวะ
พร้อมกัน  ระบบความมั่นคง  โครงสร้างการจัดเก็บ
ข ้อมูลเช ิงกายภาพ  ดัชนี  การบริหารฐานข้อมูล 
กรณีศึกษาการใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ
โครงงาน 

- คงเดิม 

SI225 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 
Systems Analysis and Design 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ ก ษ า ก ่ อ น  SC169 โ ล ก ข อ ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู ้ เบ ื ้องต้นเก ี ่ยวก ับการวิเคราะห์  และ

ออกแบบ การกำหนดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศ และโมเดลข้อมูล การศึกษาความ
เป ็นไปได้   การกำหนดความต ้องการระบบ  การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การนำหลักการของ
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ วงจรการพัฒนาระบบและการทำต้นแบบ 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

SI225 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
(Systems Analysis and Design) 

 
 
ความรู ้ เบ ื ้องต้นเก ี ่ยวก ับการวิเคราะห์  และ

ออกแบบ การกำหนดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศ และโมเดลข้อมูล การศึกษาความ
เป ็นไปได้   การกำหนดความต ้องการระบบ  การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การนำหลักการของ
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบ วงจรการพัฒนาระบบและการทำต้นแบบ 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

- ตัดเง่ือนไขก่อนเรียนออก 

SI229  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3(2-2-5) 
Object-Oriented Programming 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  ST164 การ เข ี ยน

โปรแกรมแบบโครงสร้าง 
หลักการเบ ื ้องต ้นและการออกแบบในการ

โปรแกรมคำสั่งเชิงอ็อบเจกต์  โครงสร้างและไวยากรณ์ 
การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูลสารสนเทศ การสืบทอด
และการแทนที่ ภาวะพหุสัณฐาน โอเวอร์ไรด์และโอ
เวอร์โหลด การสร้างคลาสและคลาสย่อย ตัวสร้างเมธ

SI229  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3(2-2-5) 
(Object-Oriented Programming) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  ST164 การ เข ี ยน

โปรแกรมแบบโครงสร้าง 
หลักการเบ ื ้องต ้นและการออกแบบในการ

โปรแกรมคำสั่งเชิงอ็อบเจกต์  โครงสร้างและไวยากรณ์ 
การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูลสารสนเทศ การสืบทอด
และการแทนที่ ภาวะพหุสัณฐาน โอเวอร์ไรด์และโอ
เวอร์โหลด การสร้างคลาสและคลาสย่อย ตัวสร้างเมธ

- คงเดิม 
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อด การเข้าถึงแบบพับบลิก ไพรเวท และการใช้ไลบารี
มาตรฐาน 

อด การเข้าถึงแบบพับบลิก ไพรเวท และการใช้ไลบารี
มาตรฐาน 

SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3 (3-0-6) 
Software Engineering 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ 
และการจัดการซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์และการควบคุม
คุณภาพ การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์  กรณี
ตัวอย่างและโครงงาน 

SI322 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
(Software Engineering) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ 
และการจัดการซอฟต์แวร์ คุณลักษณะของซอฟต์แวร์
ขนาดใหญ่ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์และการควบคุม
คุณภาพ การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์  กรณี
ตัวอย่างและโครงงาน 

- คงเดิม 

SI343 การจัดหาและการบูรณาการระบบ 3 (3-0-6) 
Systems Sourcing and Integration 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 
การจัดหาและการบูรณาการตลอดจนการปรับใช้

ระบบ การบริหารจัดการโครงการ การทดสอบและการ
ประกันคุณภาพ บริบทขององค์กร และสถาปัตยกรรม
ระบบ 

- - ตัดออก 

   

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หนว่ยกิต - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12  
หน่วยกิต 

- ปรับเพิ่ม 3 หนว่ยกิต 

SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3(3-0-6) 

Data Communication and Computer Network 
ระบบการสื ่อสารข้อมูลทั ่วไป  ตัวกลางและ

อุปกรณ์สำหรับการสื ่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและ
ดิจ ิตอล การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการ
ควบคุมความผิดพลาด สถาปัตยกรรมและพิธีการของ
เครือข่ายหลายชั ้นการสื ่อสารข้อมูลระยะใกล้และ
ระยะไกล เครือข่ายแบบต่าง ๆ  สถาปัตยกรรมใน
ระดับชั ้นของเครือข่ายและโปรโทคอล  การเช ื ่อม
ระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ การจัดการ
ระบบความมั่นคงของเครือข่าย การจัดการเครือข่าย
และการประยุกต์ใช้งาน 

SI223 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3(2-2-5) 

(Data Communication and Computer Network) 
ระบบการสื ่อสารข้อมูลทั ่วไป  ตัวกลางและ

อุปกรณ์สำหรับการสื ่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและ
ดิจ ิตอล การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการ
ควบคุมความผิดพลาด สถาปัตยกรรมและพิธีการของ
เครือข่ายหลายชั ้นการสื ่อสารข้อมูลระยะใกล้และ
ระยะไกล เครือข่ายแบบต่าง ๆ  สถาปัตยกรรมใน
ระดับชั ้นของเครือข่ายและโปรโทคอล  การเช ื ่อม
ระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ การจัดการ
ระบบความมั่นคงของเครือข่าย การจัดการเครือข่าย
และการประยุกต์ใช้งาน 

- คงเดิม 

SI231  ระบบคอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ  
  3 (2-2-5) 
Computer Systems and Administration 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล
ก ล า ง แ ละหน ่ ว ยค ว าม จำ  อ งค ์ ป ร ะกอบของ

- - ตัดออก 
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ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มของระบบคอมพิวเตอร์ 
เรียนรู้ระบบการทำงานของระบบปฏิบัติการสำหรับ
แพลตฟอร ์มแบบต่างๆ การจ ัดการกระบวนการ 
อัลกอริธึมการจัดลำดับการทำงาน การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย การจัดการสิทธิการเข้าถึง การจัดการ
เครื่องแม่ข่ายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

SI233 แพลตฟอร์มแบบกระจาย 3 (2-2-5) 
Distributed Platforms 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI230 วิทยาการข้อมูล

เ บ ื ้ อ ง ต ้ น  แ ละ  SI231 ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบ 

ค อ ม โ พ เ น น ท ์ แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ต ่ า ง ๆ  ข อ ง
สถาปัตยกรรมแบบกระจาย, ชั้นของซอฟต์แวร์ และ
สภาพแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มแบบ
กระจาย การใช้เคร ื ่องมือต่างๆ ที ่สนับสนุนการ
ประมวลผลแบบกระจาย เพื่อประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - ตัดออก 

 SI235 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติ
การ 3(2-2-5) 

(Computer Architecture and Operating 
Systems) 

สถาป ัตยกรรมระบบคอมพ ิว เตอร์  หน ่ วย
ประมวลผลกลาง ระบบหน่วยความจำ การเข้าถึง
หน่วยความจำโดยตรง หน่วยนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูล
ออกจากคอมพิวเตอร์ การเชื ่อมต่อ และการติดต่อ
ภายในระบบคอมพิวเตอร์ การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มของชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ วงจรตรรกะ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์  
หน้าที ่และวัตถุประสงค์ของระบบปฏิบัติการ การ
อ อ ก แ บ บ ระ บ บ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  โ ค ร ง ส ร ้ า ง ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส อัลกอริทึมการ
จัดลำดับการทำงาน การประสานเวลาของโปรเซส การ
จัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้มข้อมูล การป้องกัน
และความปลอดภัย 

- เปิดเพิ่ม 

 SI236 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเว็บเซอร์วิส
 3(2-2-5) 

(Cloud Computing and Web Services) 
นิยามและคุณสมบัติของการประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
บริการประเภทต่าง ๆ ของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่เป็นที่นิยมทั้งในระดับโลก

- เปิดเพิ่ม 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  112 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

และในระดับประเทศ การประมวลผลแบบกระจายและ
แบบกริด เทคโนโลย ีจำลองคอมพิวเตอร ์เสม ือน 
ความสามารถในการปรับขนาดและแบ่งปันทรัพยากร
ต่าง  หลักการและมาตรฐานของเว็บเซอร์วิส โปรโท
คอลและภาษาที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส การสร้างและ
การเรียกใช้งานเว็บเซอร์ว ิส กรณีศึกษาการใช้การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในธุรกิจต่าง ๆ 

 SI361 การบริหารระบบ 3(2-2-5) 
(Systems Administration) 

ศึกษาการบริหารระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ ใน
หัวข้อการจัดการระบบไฟล์ การสำรองและเรียกคืน
ไฟล์ การติดตั้งใช้งาน การตั้งค่าไอพีแอดเดรสให้กับ
จุดเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ การบันทึกล็อก การสร้าง
สิทธิการเข้าถึง การติดตั้งเนมมิ่งเซอร์วิส การติดตั้งดี
เฮสซีพีเซิร์ฟเวอร์ เมล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ พร็อก
ซี่เซิร์ฟเวอร์ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถนำมาใช้ใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- เปิดเพิ่ม 

   

▪ วิชาเลือก 15 หน่วยกิต ▪ วิชาเลือก 21 หน่วยกิต - ปรับเพิ่ม 6 หนว่ยกิต 

- ด้านการพัฒนาและดำเนินงาน - ด้านการพัฒนาและดำเนินงาน  

SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม   3 (3-0-6) 
Telecommunication Technology 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบหรือรูปแบบในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีโทรคมนาคมในระบบการสื ่อสารต่างๆ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบรับ/ส่งสัญญาณ การจำแนก
รูปแบบของสัญณาน เทคโนโลยีแบบต่างๆ ในระบบ
โทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์  สายสัญญาณ 
การให้บริการทางด้านโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ 
แนวทา งก า รพ ัฒนา  ร ู ป แบบของ เทค โน โล ยี
โทรคมนาคม เช่น วีดีโอเท็กซ์ เอชดีทีวี การกระจาย
สัญญานผ่านดาวเทียม บริการทางด้านโทรคมนาคม
แบบต่างๆ และผลกระทบ 

SI321 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3(3-0-6) 
(Telecommunication Technology) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบหรือรูปแบบในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีโทรคมนาคมในระบบการสื ่อสารต่างๆ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบรับ/ส่งสัญญาณ การจำแนก
รูปแบบของสัญณาน เทคโนโลยีแบบต่างๆ ในระบบ
โทรคมนาคม เช่น ระบบชุมสายโทรศัพท์  สายสัญญาณ 
การให้บริการทางด้านโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ 
แนวทา งก า รพ ัฒนา  ร ู ป แบบของ เทค โน โล ยี
โทรคมนาคม เช่น วีดีโอเท็กซ์ เอชดีทีวี การกระจาย
สัญญานผ่านดาวเทียม บริการทางด้านโทรคมนาคม
แบบต่างๆ และผลกระทบ 

- คงเดิม 

SI323  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3 (3-0-6) 

Information Technology Project Management 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225  การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ  
ภาพรวมของการบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน การติดตามการ
กำกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน

SI323  การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3(3-0-6) 

(Information Technology Project Management) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225  การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ  
ภาพรวมของการบริหารโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน การติดตามการ
กำกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน

- คงเดิม 
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมาณโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมาณการ การจัดองค์กร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาความเป็นไป
ได้ การศึกษาความต้องการ การประเมินและบริหาร
ความเสี ่ยง การประเมินผลหลังส ่งมอบโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมาณโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมาณการ การจัดองค์กร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาความเป็นไป
ได้ การศึกษาความต้องการ การประเมินและบริหาร
ความเสี ่ยง การประเมินผลหลังส ่งมอบโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

SI325  ความมั่นคงทางด้านสารสนเทศและเครือข่าย 
 3 (2-2-5) 

Network and Information Security 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แนวคิดและความจำเป็นของการรักษาความ

มั ่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่าย การ
รักษาความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ ภาวะส่วนตัว การ
วางแผน การนำและการติดตั้งระบบการรักษาความ
มั ่นคง การรักษาความมั ่นคงในส่วนของเครื ่องและ
อุปกรณ์ ความมั่นคงของข้อมูล การเข้ารหัสลับและ
ถอดรหัสลับ การรักษาความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 
การรักษาความมั ่นคงของระบบการปฏิบัติการ การ
รักษาความมั่นคงในข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความ
มั ่นคงในเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุก  ต่าง ๆ การวิเคราะห์
และประเมินความเสี ่ยง การกำหนดนโยบายในการ
ร ักษาความม ั ่นคงของทร ัพยากรสารสนเทศและ
เครือข่าย และจริยธรรมในการรักษาความมั่นคงของ
ทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่าย 

- - ตัดออก 

SI327  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0-6) 
Advanced Computer Network 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ

การติดต่อสื่อสารข้อมูล  การวิเคราะห์รายละเอียดของ
มาตรฐานการติดต่อสื ่อสารยุคใหม่ ระบบโปรโทคอ
ลและการนำไปใช้งาน การตรวจสอบความผิดพลาด 
ลักษณะของเครือข่าย อัลกอริธึมการเชื่อมต่อเส้นทาง 
จุดปลายทาง การโอนไฟล์ โปรโทคอลสำหรับงานที่
ห่างไกลออกไป การส่งข้อมูลเป็นก้อน การออกแบบ
ระบบเครือข่าย การจัดการระบบเครือข่ายต่างๆและ
โปรโทคอลที่มีความเร็วสูง 

SI327  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
(Advanced Computer Network) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ

การติดต่อสื่อสารข้อมูล  การวิเคราะห์รายละเอียดของ
มาตรฐานการติดต่อสื ่อสารยุคใหม่ ระบบโปรโทคอ
ลและการนำไปใช้งาน การตรวจสอบความผิดพลาด 
ลักษณะของเครือข่าย อัลกอริธึมการเชื่อมต่อเส้นทาง 
จุดปลายทาง การโอนไฟล์ โปรโทคอลสำหรับงานที่
ห่างไกลออกไป การส่งข้อมูลเป็นก้อน การออกแบบ
ระบบเครือข่าย การจัดการระบบเครือข่ายต่างๆและ
โปรโทคอลที่มีความเร็วสูง 

- คงเดิม 

SI328  เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่      3 (3-0-6) 
Mobile and Wireless Network 

SI328  เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่  3(3-0-6) 
(Mobile and Wireless Network) 

- คงเดิม 
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เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของไอพีสำหรับ
เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่  ที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติ
ของไอพีทั ่วไปในแง่มุมของการบริหารจัดการ และ
แนวคิดของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสาร
ไร้สาย การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย 
เคร ือข ่ายบริเวณกว้างและนครหลวงแบบไร้สาย 
เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ
และเกณฑ์วิธี 

เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของไอพีสำหรับ
เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่  ที่แตกต่างไปจากคุณสมบัติ
ของไอพีทั ่วไปในแง่มุมของการบริหารจัดการ และ
แนวคิดของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ เทคนิคการสื่อสาร
ไร้สาย การประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย 
เคร ือข ่ายบริเวณกว้างและนครหลวงแบบไร้สาย 
เครือข่ายไร้สายชนิดพิเศษ เครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ
และเกณฑ์วิธี 

SI329 วิศวกรรมความต้องการ 3 (3-0-6) 
Requirements Engineering 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 
หลักการและขั ้นตอนการจัดการความต้องการ

ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการที่แท้จริง การกำหนดข้อจำกัดและ
ขอบเขตของระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของ
ความต้องการ การจัดการความต้องการที่ไม่แน่นอน 
การจัดเก็บข้อมูลความต้องการที่สามารถสืบย้อนได้ 
การกำหนดคุณลักษณะของระบบ เครื ่องมือที ่ใช้ใน
การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ กรณีศึกษาต่างๆ 

SI329 วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6) 
(Requirements Engineering) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI225 การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 
หลักการและขั ้นตอนการจัดการความต้องการ

ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการที่แท้จริง การกำหนดข้อจำกัดและ
ขอบเขตของระบบ การตรวจสอบความถูกต้องของ
ความต้องการ การจัดการความต้องการที่ไม่แน่นอน 
การจัดเก็บข้อมูลความต้องการที่สามารถสืบย้อนได้ 
การกำหนดคุณลักษณะของระบบ เครื ่องมือที ่ใช้ใน
การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ กรณีศึกษาต่างๆ 

- คงเดิม 

SI330 การว ิเคราะห์และออกแบบเชิงอ ็อบเจกต์  
 3 (3-0-6) 

Object-Oriented Analysis and Design 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  SC229 กา ร เข ี ยน

โปรแกรมเชิงอ๊อบเจกต์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเชิง 

อ็อบเจกต์ พื้นฐานแนวความคิดสำหรับตัวแบบและ
วิธีการออกแบบอ็อบเจกต์ การออกแบบเชิงโครงสร้าง
เทียบกับการออกแบบเชิงอ ็อบเจกต์ และการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบยูเอ็มแอล การ
นำเอาคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก ภาษา
เชิงอ็อบเจกต์ กรณีศึกษาและการนำมาใช้พ ัฒนา
โปรแกรมเชิง อ็อบเจกต์ 

SI330 การว ิเคราะห์และออกแบบเชิงอ ็อบเจกต์  
 3(3-0-6) 

(Object-Oriented Analysis and Design) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  SC229 กา ร เข ี ยน

โปรแกรมเชิงอ๊อบเจกต์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเชิง 

อ็อบเจกต์ พื้นฐานแนวความคิดสำหรับตัวแบบและ
วิธีการออกแบบอ็อบเจกต์ การออกแบบเชิงโครงสร้าง
เทียบกับการออกแบบเชิงอ ็อบเจกต์ และการใช้
เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบยูเอ็มแอล การ
นำเอาคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก ภาษา
เชิงอ็อบเจกต์ กรณีศึกษาและการนำมาใช้พ ัฒนา
โปรแกรมเชิง อ็อบเจกต์ 

- คงเดิม 

SI346 การพ ัฒนาและการดำเน ินงานเบ ื ้องต้น 
 3 (2-2-5)  

Introduction to Development and Operations 
(DevOps) 

วิธีการพัฒนาและวิธีการดำเนินงาน การปรับปรุง
ค ุณล ักษณะ ความถ ูกต ้องของซอฟต ์แวร ์และ
เสถียรภาพของระบบ การพัฒนาและการดำเนินงาน 

SI346 การพัฒนาและการดำเนินงานเบื้องต้น  
 3(2-2-5)  

(Introduction to Development and Operations 
(DevOps)) 

วิธีการพัฒนาและวิธีการดำเนินงาน การปรับปรุง
ค ุณล ักษณะ ความถ ูกต ้องของซอฟต ์แวร ์และ
เสถียรภาพของระบบ การพัฒนาและการดำเนินงาน 

- คงเดิม 
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การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ สหวิทยาการของการ
พ ัฒนาซอฟแวร ์  การดำเน ินงานด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประกันคุณภาพ การลดอุปสรรค
ในการดำเนินโครงการ การปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ 

การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ สหวิทยาการของการ
พ ัฒนาซอฟแวร ์  การดำเน ินงานด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประกันคุณภาพ การลดอุปสรรค
ในการดำเนินโครงการ การปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ 
และการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ 

SI347  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์ 3 (3-0-6)  
E-Business Systems 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ  

พื้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสำหรับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกบนอินเตอร์เน็ต 
การว ิเคราะห์ล ูกโซ่ของมูลค่าสถาปัตยกรรมทาง
เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของ
อุปทาน การประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้า
ภายใต้สิ ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า ประเด็นทาง
กฎหมายและจริยธรรม ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมของ
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

SI347 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 
(E-Business Systems) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ  

พื้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสำหรับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกบนอินเตอร์เน็ต 
การว ิเคราะห์ล ูกโซ่ของมูลค่าสถาปัตยกรรมทาง
เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของ
อุปทาน การประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้า
ภายใต้สิ ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า ประเด็นทาง
กฎหมายและจริยธรรม ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมของ
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

- คงเดิม 

SI348  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  3 (2-2-5) 
Internet of Things 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ  

หลักการของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยี
ท ี ่ช ่วยให ้สรรพส ิ ่ งร ับร ู ้ข ้อม ูลในบร ิบทแวดล ้อม 
เทคโนโลย ีการส ื ่อสารท ั ้ งแบบมีสายและไร ้สาย 
เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้
สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษา
แอพพลิเคชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่
จริงในปัจจุบัน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื ้องต้น
สำหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

SI365  อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 3(2-2-5)  
(Internet of Things) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI232 การพัฒนาเว็บ 

หลักการของอินเทอร์ เน ็ตประสานสรรพสิ่ง 
เทคโนโลย ีท ี ่ช ่วยให้สรรพสิ ่งร ับร ู ้ข ้อม ูลในบริบท
แวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั ้งแบบมีสายและไร้
สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้
สรรพสิ ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษา
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งที่มี
อย ู ่จร ิงในปัจจ ุบ ัน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เบื้องต้นสำหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

- ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา
ภาษาไทย ให้เหมาะสม 

SI349  การโปรแกรมเชิงบูรณาการ 3 (2-2-5) 
Integrative Programming 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ ก ษ า ก ่ อ น  SI229 ก า ร เ ข ี ย น

โปรแกรมเชิงอ๊อบเจกต์ 
การสื ่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ หลักการและ

มาตรฐานของเว็บเซอร์วิส การแปลงข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์ โปรโทคอลและ
ภาษาโปรแกรมที่เกี ่ยวข้อง การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประสานระบบเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  การ
รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในซอฟต์แวร์ 

- - ตัดออก 

SI350  การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1 3 (2-2-5) SI350  การบริหารเครื่องแม่ข่าย 1 3(2-2-5) - คงเดิม 
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Server Administration 1 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย 

และเครื ่องลูกข่าย การติดตั ้งและการกำหนดค่าบน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย เช่น Windows 
Server 2012 การจัดการและกำหนดค่าขั้นสูงให้กับ
บริการในระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย การ
แก้ไข เพิ่มเติม อุปกรณ์และผู้ใช้ใหม่ในระบบ การสร้าง
สคริปโพรไฟล์ การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล การ
แก้ไขปัญหาในเครือข่าย และปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการเครือข่ายที่หลากหลาย รวมทั้งเตรียมสอบใบ
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระบบ 

(Server Administration 1) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย 

และเครื ่องลูกข่าย การติดตั ้งและการกำหนดค่าบน
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย เช่น Windows 
Server 2012 การจัดการและกำหนดค่าขั้นสูงให้กับ
บริการในระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย การ
แก้ไข เพิ่มเติม อุปกรณ์และผู้ใช้ใหม่ในระบบ การสร้าง
สคริปโพรไฟล์ การสำรองข้อมูลและการคืนข้อมูล การ
แก้ไขปัญหาในเครือข่าย และปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการเครือข่ายที่หลากหลาย รวมทั้งเตรียมสอบใบ
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระบบ 

SI351  การบริหารเครื่องแม่ข่าย 2 3 (2-2-5) 
Server Administration 2 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI350 การบร ิหาร

เครื่องแม่ข่าย 1 
การออกแบบและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

เซิร์ฟเวอร์ เน้นการปฏิบัติการสำหรับการจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง และการเตรียมสอบ
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระบบขั้นสูง 

SI351  การบริหารเครื่องแม่ข่าย 2 3(2-2-5) 
(Server Administration 2) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI350 การบร ิหาร

เครื่องแม่ข่าย 1 
การออกแบบและการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

เซิร์ฟเวอร์ เน้นการปฏิบัติการสำหรับการจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง และการเตรียมสอบ
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหารระบบขั้นสูง 

- คงเดิม 

SI352  การปฏิบัตกิารในธุรกจิ  3 (3-0-6) 
(Operations in Business) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ ก ษ า ก ่ อ น  BG003 ก า ร

ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
ลักษณะและความสำคัญของการปฏิบัติการใน

ธุรกิจและการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
การตัดสินใจในการผลิต การเลือกสถานที่ตั ้งโรงงาน
และรูปแบบของโรงงาน การจัดการโครงการ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านความปลอดภัยใน 
โรงงาน กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการการควบคุม
สินค้าคงคลัง กระบวนการ การบำรุงรักษา การวางแผน
วัตถุดิบ รูปแบบการขนส่ง และการใช้ซอฟต์แวร์ การ
จัดซื้อเพื่อสนับสนุนการผลิต 

SI352  การปฏิบัตกิารในธุรกจิ  3(3-0-6) 
(Operations in Business) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ ก ษ า ก ่ อ น  BG003 ก า ร

ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
ลักษณะและความสำคัญของการปฏิบัติการใน

ธุรกิจและการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
การตัดสินใจในการผลิต การเลือกสถานที่ตั ้งโรงงาน
และรูปแบบของโรงงาน การจัดการโครงการ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านความปลอดภัยใน 
โรงงาน กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการการควบคุม
สินค้าคงคลัง กระบวนการ การบำรุงรักษา การวางแผน
วัตถุดิบ รูปแบบการขนส่ง และการใช้ซอฟต์แวร์ การ
จัดซื้อเพื่อสนับสนุนการผลิต 

- คงเดิม 

 SI362 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 3(2-2-5) 
(Advanced Web Development) 

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง การออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบเว็บที่รองรับทุกหน้าจอ
การทำงาน การสร้างเว็บแบบไดนามิก โปรแกรมฝั่งลูก
ข่ายและแม่ข่าย กลไกคุกกี้สำหรับเก็บสถานะ การใช้
บริการและทรัพยากรของแม่ข่าย การทำงานร่วมกับ

- เปิดเพิ่ม 
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ฐานข้อมูลขั้นสูง การโปรแกรมเว็บแบบทันที การจัด
โครงแบบโปรแกรม ประเด็นทางความมั ่นคงของ
โปรแกรมประยุกต์เว็บ การใช้งานเฟรมเวิร์ค 

 SI363 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ขั้นสูง  3(2-2-5) 

(Advanced Application Development for 
Mobile Devices) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI227 การพ ัฒนา

โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขั้นสูง 
การเข้าถึงเครือข่าย แผนที่และระบบระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (จีพีเอส) วีดิทัศน์และเสียง กราฟิกและสื่อ
ประสม อุปกรณ์ตรวจจับ โครงงานการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง 

- เปิดเพิ่ม 

 SI364 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3(2-2-5) 
(Cyber Security) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แนวคิดและความจำเป็นของการรักษาความ

มั ่นคง ของทรัพยากรสารสนเทศและเครือข่าย การ
รักษาความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ ภาวะส่วนตัว การ
วางแผน การนำและการติดตั้งระบบการรักษาความ
มั ่นคง การรักษาความมั ่นคงในส่วนของเครื ่องและ
อุปกรณ์ ความมั่นคงของข้อมูล การเข้ารหัสลับและ
ถอดรหัสลับ การรักษาความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล 
การรักษาความมั ่นคงของระบบการปฏิบัติการ การ
รักษาความมั่นคงในข้อมูลส่วนบุคคล  การรักษาความ
มั ่นคงในเครือข ่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกต่างๆ การวิเคราะห์
และประเมินความเสี ่ยง การกำหนดนโยบายในการ
ร ักษาความม ั ่นคงของทร ัพยากรสารสนเทศและ
เครือข่าย และจริยธรรมในการรักษาความมั่นคงของ
ทรัพยากรและสารสนเทศ 

- เปิดเพิ่ม 

 SI366 เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบอไจล์ 3(2-2-5) 

(Digital Technology, Innovation and Agile IT) 
(เรียนร่วม SC511  เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบอไจล์ หลักสูตร DITM) 

ความรู ้ เก ี ่ยวก ับเทคโนโลย ีด ิจ ิทัลที ่สามารถ
เชื ่อมต่อระหว่างมนุษย์ท ี ่ทำให้ประสิทธิภาพการ
ให ้บร ิการด ีข ึน  (Human Computer Interface – 

- เปิดเพิ่ม 
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customer engagement) เ ท ค โ น โ ล ย ี ท า ง ด ้ า น
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของการจัดการ
ข ้ อม ู ล  การส ื ่ อสารข ้ อม ู ลและระบบข ่ ายงาน 
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล รวมไปถึง 
ความมั ่นคงทาง เทคโนโลยีดิจ ิทัล การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจ ิทัล แนวโน้มของ อุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง 
ศาสตร์ของนวัตกรรมดิจิทัล ความหมายของอไจล์และ
การนำมาใช้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 SI368 การเขียนโปรแกรมบล็อคเชน 3(2-2-5) 
(Blockchain Programming) 
เง่ือนไขก่อนเรียน :  ศึกษาก ่อน  ST165 การค ิดและ

แก้ปัญหาเชิงตรรกะ 
ศึกษาความรู ้พ ื ้นฐาน แนวความคิดและการ

ทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) การนำ
บล ็อกเชนไปใช ้  ร ่วมถ ึงการสร ้างและการเข ียน
โปรแกรมบล ็อกเชน การพ ัฒนาสก ุลเง ินด ิจ ิทัล 
ส่วนประกอบพื้นฐานของบล็อกเชน ขั ้นตอนวิธีการ
ดำเนินการ สาระสำคัญของเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ 
รวมถึงพื้นฐานการแฮชและการเข้ารหัส เรียนรู้เรื ่อง 
Smart Contract ชนิดต่าง ๆ  

- เปดิเพิ่ม 

SI439  การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร ์ 3 (2-2-5)  
(Software Testing and Metrics ) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  SI322 ว ิ ศ วก รรม

ซอฟต์แวร์ 
ความรู ้พื ้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การ

ทดสอบ ตลอดวงจรชีว ิตของซอฟแวร์ เทคนิคการ
ทดสอบแบบสถิตยวิสัยและแบบจลนวิสัย เทคนิคการ
ออกแบบการทดสอบ การจัดการการทดสอบ เครื่องมือ
สนับสนุน สำหรับการทดสอบ และมาตรวัดต่างๆ 
สำหรับซอฟต์แวร์ 

SI439  การทดสอบและมาตรวัดซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5)  
(Software Testing and Metrics ) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึ กษาก ่ อน  SI322 ว ิ ศ วก รรม

ซอฟต์แวร์ 
ความรู ้พื ้นฐานในการทดสอบซอฟต์แวร์ การ

ทดสอบ ตลอดวงจรชีว ิตของซอฟแวร์ เทคนิคการ
ทดสอบแบบสถิตยวิสัยและแบบจลนวิสัย เทคนิคการ
ออกแบบการทดสอบ การจัดการการทดสอบ เครื่องมือ
สนับสนุน สำหรับการทดสอบ และมาตรวัดต่างๆ 
สำหรับซอฟต์แวร์ 

- คงเดิม 

SI440  การ โจรกรรมและพ ิ ส ู จน ์หล ั กฐานทาง
คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

Computer Hacking and Forensics 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักการการพ ิส ูจน ์หล ักฐานคอมพ ิว เตอร์  

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน
คอมพิวเตอร์ วิธีการและกระบวนการตรวจสอบข้อมูล 
การได้มาของข้อมูล การพิสูจน์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ 
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน การ
ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux การ

SI440  การ โจรกรรมและพ ิ ส ู จน ์หล ั กฐานทาง
คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

(Computer Hacking and Forensics) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศ ึกษาก ่อน SI223 การส ื ่อสาร

ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลักการการพ ิส ูจน ์หล ักฐานคอมพ ิว เตอร์  

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน
คอมพิวเตอร์ วิธีการและกระบวนการตรวจสอบข้อมูล 
การได้มาของข้อมูล การพิสูจน์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ 
เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน การ
ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux การ

- คงเดิม 
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พิสูจน์หลักฐานบนระบบเครือข่าย การพิสูจน์หลักฐาน
อีเมล์ และอินเตอร์เน็ต การรวบรวมหลักฐานแบบ
ทันท่วงทีบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

พิสูจน์หลักฐานบนระบบเครือข่าย การพิสูจน์หลักฐาน
อีเมล์ และอินเตอร์เน็ต การรวบรวมหลักฐานแบบ
ทันท่วงทีบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

SI441  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5) 
Geographic Information System 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI224 ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล 
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์  คำจำกัดความ แนวคิด และการประยุกต์ 
ซอฟต์แวร์เครื่องมือช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื ้นที ่การจัดการ และการจัด
ดำเนินการฐานข้อมูล หลักการแผนที่ และระบบภาพ
ฉาย การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล การแก้ไข และการบูร
ณาการข้อมูลเชิงพื้นที่การลงทะเบียนภาพแรสเตอร์
การวิเคราะห์ ตัวตนชนิดไม่ต่อเนื ่องในปริภูมิ  การ
วิเคราะห์ตัวตนชนิดต่อเนื่องในปริภูมิ การวิเคราะห์เชิง
สถ ิต ิสำหร ับระบบภ ูม ิสารสนเทศ  ระบบการวั ด
ตำแหน่งบนโลก กระบวนการสร้างข้อมูลใหม่โดยอาศัย
หลักการซ้อนทับรูป แนวโน้ม  ประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้เครื่องแม่ข่ายแผนที่บนเว็บ 

SI441  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
(Geographic Information System) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI224 ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล 
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์  คำจำกัดความ แนวคิด และการประยุกต์ 
ซอฟต์แวร์เครื่องมือช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื ้นที ่การจัดการ และการจัด
ดำเนินการฐานข้อมูล หลักการแผนที่ และระบบภาพ
ฉาย การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล การแก้ไข และการบูร
ณาการข้อมูลเชิงพื้นที่การลงทะเบียนภาพแรสเตอร์
การวิเคราะห์ ตัวตนชนิดไม่ต่อเนื ่องในปริภูมิ  การ
วิเคราะห์ตัวตนชนิดต่อเนื่องในปริภูมิ การวิเคราะห์เชิง
สถ ิต ิสำหร ับระบบภ ูม ิสารสนเทศ  ระบบการวัด
ตำแหน่งบนโลก กระบวนการสร้างข้อมูลใหม่โดยอาศัย
หลักการซ้อนทับรูป แนวโน้ม  ประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้เครื่องแม่ข่ายแผนที่บนเว็บ 

- คงเดิม 

SI442  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน 
1 3 (3-0-6) 

Special Topic in Development and Operations 
(DevOps) 1 

ห ั วข ้ อทางด ้ านทางด ้ านการพ ัฒนา  และ
ดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

SI442  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน 
1 3(3-0-6) 

(Special Topic in Development and 
Operations (DevOps) 1) 

ห ั วข ้ อทางด ้ านทางด ้ านการพ ัฒ นา  และ
ดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

- คงเดิม 

SI443  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน 
2  3 (2-2-5) 

Special Topic in Development and Operations 
(DevOps) 2 

ห ั วข ้ อทางด ้ านทางด ้ านการพ ัฒนา  และ
ดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

SI443  หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาและดำเนินงาน 
2  3(2-2-5) 

(Special Topic in Development and 
Operations (DevOps) 2) 

ห ั วข ้ อทางด ้ านทางด ้ านการพั ฒนา  และ
ดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

- คงเดิม 

   

- ด้านวิทยาการขอ้มูล - ด้านวิทยาการขอ้มูล  

SI353  พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3 (3-0-6) 
Linear Algebra for Data Analytics 

ระบบสมการเช ิ ง เส ้นและเมทร ิกซ ์  ปร ิภ ูมิ
เวกเตอร์ การหามุมและระยะห่างระหว่างเวกเตอร์ ค่า

SI353  พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3 (3-0-6) 
(Linear Algebra for Data Analytics) 

ระบบสมการเช ิ ง เส ้นและเมทร ิกซ ์  ปร ิภ ูมิ
เวกเตอร์ การหามุมและระยะห่างระหว่างเวกเตอร์ ค่า

- คงเดิม 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  120 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การแปลง
เชิงเส้น การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การแปลง
เชิงเส้น การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

SI354  การประมวลผลทางการเงิน 3 (2-2-5) 
Financial Computing 

การเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูล
ทางการเงิน  การสร้างขั้นตอนวิธีโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินเชิงเทคนิคที ่เป็นที่นิยมอัน  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง แยกทาง 
ดัชนีกำลังสัมพัทธ์  การแกว่งตัวสโตแค-สติก แถบโบลิง
เจอร์ และอื ่น ๆ   รวมถึงการทดสอบขั ้นตอนวิธี
ย้อนหลัง 

SI354  การประมวลผลทางการเงิน 3 (2-2-5) 
(Financial Computing) 

การเขียนโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูล
ทางการเงิน  การสร้างขั้นตอนวิธีโดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินเชิงเทคนิคที ่เป็นที่นิยมอัน  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง แยกทาง 
ดัชนีกำลังสัมพัทธ์  การแกว่งตัวสโตแค-สติก แถบโบลิง
เจอร์ และอื ่น ๆ    รวมถึงการทดสอบขั ้นตอนวิธี
ย้อนหลัง 

- คงเดิม 

SI355  การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3 (2-2-5)  
Information Storage and Retrieval 
ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล 
กระบวนการและทฤษฏีพื ้นฐานในการจัดการ

ข้อมูล ตั้งแต่การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การดึง
ข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การ
นำข้อมูลเข้าสู่แหล่งจัดเก็บ การค้นหาและค้นคืนข้อมูล 
กระบวนการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่อาศัยโมเดล 
MapReduce เพ ื ่อจ ัดการและค้นหาข้อม ูลที ่ ไม ่มี
โครงสร ้างและม ีขนาดใหญ่มาก และการใช ้งาน
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

SI355  การเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3 (2-2-5)  
(Information Storage and Retrieval) 
ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์

ข้อมูล 
กระบวนการและทฤษฏีพื ้นฐานในการจัดการ

ข้อมูล ตั้งแต่การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การดึง
ข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การ
นำข้อมูลเข้าสู่แหล่งจัดเก็บ การค้นหาและค้นคืนข้อมูล 
กระบวนการการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่อาศัยโมเดล 
MapReduce เพ ื ่อจ ัดการและค้นหาข้อม ูลที ่ ไม ่มี
โครงสร ้างและม ีขนาดใหญ่มาก และการใช ้งาน
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

- คงเดิม 

SI356  การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 3 (2-2-5)  
Big Data Analytics 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน SI233 แพลตฟอร์ม

แบบกระจาย  SI342 การทำเหมือง
ข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้   
และ  SI353 พ ี ชคณ ิ ต เ ช ิ ง เ ส้ น
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับข้อมูล
ขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายซึ่งอาจเป็นข้อมูล
แบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง  โดยข้อมูลขนาด
ใหญ่ดังกล่าวอาจมีที่มาจาก อุปกรณ์เซ็นเซอร์ แฟ้มวีดิ
ทัศน์หรือเสียงจำนวนมาก หรือ แฟ้มบันทึกการใชง้าน 
เว็บ หรือ สื่อสังคม ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก
แบบเรียลไทม์  โดยอาจวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย
เทคนิคประเภทต่าง ๆ เช่น การประมวลผลข้อความ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง 
การทำเหมืองข้อมูล สถิติ และการพยากรณ์ 

SI356  การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ ่ 3 (2-2-5)  
(Big Data Analytics) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI342 การทำเหมือง

ข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้  
และ SI355 การเก ็บและค้นคืน
สารสนเทศ 

 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสำหรับข้อมูล

ขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายซึ่งอาจเป็นข้อมูล
แบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง  โดยข้อมูลขนาด
ใหญ่ดังกล่าวอาจมีที่มาจาก อุปกรณ์เซ็นเซอร์ แฟ้มวีดิ
ทัศน์หรือเสียงจำนวนมาก หรือ แฟ้มบันทึกการใชง้าน 
เว็บ หรือ สื่อสังคม ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก
แบบเรียลไทม์  โดยอาจวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วย
เทคนิคประเภทต่าง ๆ เช่น การประมวลผลข้อความ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่อง 
การทำเหมืองข้อมูล สถิติ และการพยากรณ์ 

- ปรับเง่ือนไขก่อนเรียน 

SI357  การวิเคราะหก์ราฟ  3 (3-0-6) 
Graph Analytics 

SI357  การวิเคราะหก์ราฟ  3 (3-0-6) 
(Graph Analytics) 

- คงเดิม 
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เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST161 คณิตศาสตร์
สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ การแทนข้อมูลใน
รูปแบบกราฟ การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลกราฟ และ
การวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ การวัดโครงสร้างกราฟ การ
เกาะกลุ่มกันของโหนด และกระบวนการบนกราฟ เช่น 
กระบวนการแพร่กระจาย 

เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST161 คณิตศาสตร์
สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทฤษฏีเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ การแทนข้อมูลใน
รูปแบบกราฟ การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลกราฟ และ
การวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ การวัดโครงสร้างกราฟ การ
เกาะกลุ่มกันของโหนด และกระบวนการบนกราฟ เช่น 
กระบวนการแพร่กระจาย 

SI358  การเรียนรู้ของเครื่อง 3 (2-2-5)  
Machine Learning 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้น

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 

แบบกึ่งมีผู้สอน และแบบไม่มีผู้สอน อัลกอริทึมการ
เรียนรู ้ของเครื ่อง การสกัดฟีเจอร์ และการนำการ
เรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้ในงานจริงผ่านการใช้
เครื่องมือสำเร็จรูป 

SI358  การเรียนรู้ของเครื่อง 3 (2-2-5)  
(Machine Learning) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI353 พีชคณิตเชิงเส้น

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 

แบบกึ่งมีผู้สอน และแบบไม่มีผู้สอน อัลกอริทึมการ
เรียนรู ้ของเครื ่อง การสกัดฟีเจอร์ และการนำการ
เรียนรู้ของเครื่องมาประยุกต์ใช้ในงานจริงผ่านการใช้
เครื่องมือสำเร็จรูป 

- คงเดิม 

SI359  ภาษาโปรแกรมสำหรับงานสถิต ิ 3 (2-2-5)  
Statistical Programming Language 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิต ิสำหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล และ  
หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ การอ่านข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม  การแปลง
ข ้อม ูลการเข ียนฟ ังก ์ช ั ่นเพ ื ่อทำการคำนวณและ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ไลบรารีเพื่อการวิเคราะหข์้อมูล 
และการจัดเก็บผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลในรปูแบบที่
เหมาะสม 

SI359  ภาษาโปรแกรมสำหรับงานสถิต ิ 3 (2-2-5)  
(Statistical Programming Language) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิต ิสำหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล และ  
หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ การอ่านข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม  การแปลง
ข ้อม ูลการเข ียนฟ ังก ์ช ั ่นเพ ื ่อทำการคำนวณและ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ไลบรารีเพื่อการวิเคราะหข์้อมูล 
และการจัดเก็บผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลในรปูแบบที่
เหมาะสม 

- คงเดิม 

SI360  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเรียลไทม์ 3 (2-2-5) 
Real Time Analytics 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน SI233 แพลตฟอร์ม

แบบกระจาย  SI342 การทำเหมือง
ข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ 
และ  SI353 พ ี ชคณ ิ ต เ ช ิ ง เ ส้ น
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่
การนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลที ่ไหลเข้ามาตลอดเวลา 
การจ ั ด เก ็ บข ้ อม ู ลและ ประมวลข ้ อม ู ลแบบใน
หน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บข้อมูลประเภท
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือคลังข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ในรูปแบบของหน้าจอแสดงภาพรวมข้อมูลหรือรูปแบบ
อื่นๆ ที่เหมาะสม 

SI360  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบเรียลไทม ์ 3 (2-2-5) 
(Real Time Analytics) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SI342 การทำเหมือง

ข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้ 
และ  SI353 พ ี ชคณ ิ ต เ ช ิ ง เ ส้ น
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่

การนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลที ่ไหลเข้ามาตลอดเวลา 
การจ ั ด เก ็ บข ้ อม ู ลและ ประมวลข ้ อม ู ลแบบใน
หน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บข้อมูลประเภท
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือคลังข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง 
และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ในรูปแบบของหน้าจอแสดงภาพรวมข้อมูลหรือรูปแบบ
อื่นๆ ที่เหมาะสม 

- ปรับเง่ือนไขก่อนเรียน 
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 SI369 วิศวกรรมข้อมูล 3(2-2-5) 
(Data Engineering) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST165 การคิดและ

แก้ปัญหาเชิงตรรกะ 
การสร้างไปป์ไลน์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ เพื่อรองรับ

การประมวลผลและการเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ การ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กระบวนการสกัด 
แปลง และโหลดข้อมูล (ETL) การจัดเก็บและจัดการ
ข้อมูลในฐานข้อมูล คลังข้อมูล และทะเสสาปข้อมูล 
ระบบความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

- เปิดเพิ่ม 

SI444  การสร้างมโนภาพข้อมูล 3 (3-0-6) 
Data Visualization 

หลักการพื้นฐานในการสร้างมโนภาพ และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการนำเสนอข้อมูลทั้งเชิงสถิตและโต้ตอบ 
ได้แก่ หลักการออกแบบเชิงกราฟิก ทฤษฏีการรับรู้ของ
มนุษย์ ทฤษฏีส ี และเทคนิคการเล่าเร ื ่องอย ่างมี
ประสิทธ ิภาพ การใช้ไลบรารีมโนภาพเพื ่อสร ้าง
ภาพกราฟิกทั้งแบบเชิงสถิตและโต้ตอบ 

- - ตัดออก 

SI445  การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 
  3 (3-0-6) 
Regression and Time Series Analytics 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิต ิสำหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์การถดถอย ช่วงความเชื่อมั่นและ

การพยากรณ์ แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงเดี ่ยว 
แบบจำลองข ้อม ูลอน ุกรม เวลาท ี ่ ม ี ความถ ี ่ สู ง 
แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพหุ การประยุกต์ใช้
แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ 

SI445  การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 
 3(3-0-6) 

(Regression and Time Series Analytics) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิต ิสำหรับ

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์การถดถอย ช่วงความเชื่อมั่นและ

การพยากรณ์ แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงเดี ่ยว 
แบบจำลองข ้อม ูลอน ุกรม เวลาท ี ่ ม ี ความถ ี ่ สู ง 
แบบจำลองข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพหุ การประยุกต์ใช้
แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ 

- คงเดิม 

SI446  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการขอ้มูล 1 3 (3-0-6) 
Special Topic in Data Science 1 

หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

SI446  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการขอ้มูล 1 3(3-0-6) 
(Special Topic in Data Science 1) 

หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

- คงเดิม 

SI447  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการขอ้มูล 2 3 (2-2-5)  
Special Topic in Data Science 2 

หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

SI447  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการขอ้มูล 2 3(2-2-5)  
(Special Topic in Data Science 2) 

หัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลที่น่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

- คงเดิม 

 SI450 การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพและระบบธุรกิจ
อัจฉริยะ 3(2-2-5) 

(Data Visualization and Business Intelligence 
Systems) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน ST162 สถิติสำหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- เปิดเพิ่ม 
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กระบวนการทำให้มองเห็นภาพรวมของข้อมูลใน
มุมมองมิติต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจโดยการ
อิงจากข้อมูลเพื่อลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 
หลักการพื ้นฐานในการเลือกใช้ตารางและแผนภูมิ
ประเภทต่าง ๆ ในการนำเสนอข้อมูลให ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยการใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะที่เป็นที่
นิยมในการเตรียมข้อมูล จัดการข้อมูล สร้างแดชบอร์ด
และรายงานต่าง ๆ ทั ้งแบบเชิงสถิต และแบบเชิง
โต้ตอบ 

 SI451 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉริยะ  3(3-0-6) 
(Data Science and Data Intelligence) 
(เรียนร่วม SC512 วิทยาการข้อมูลและข้อมูลอัจฉรยิะ 
หลักสูตร DITM) 

องค์ประกอบ ชนิดของข้อมูล วัตถุประสงค์ การ
วางแผน ออกแบบและพัฒนา การเก็บ การจัดการการ
คิดวิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หลักการและ
กลยุทธ์ที ่เกี ่ยวกับการจัดการทรัพยากรข้อมูล การ
เตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การประเมินผล 
และว ิธ ีการจ ัดการเหม ืองข ้อม ูล  รวมไปถ ึงการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

- เปิดเพิ่ม 

   

 - ด้านนวัตกรรมทางธุรกจิ - เพิ่มกลุ่มวิชาด้านนวัตกรรฒ
ทางธุรกิจ 

 SI367 การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและ นวัตกรรม
ตอบสนองสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Design Thinking and Digital Business and 
Context Dirven Innovation) 
(เรียนร่วม SC513 การคิดเชิงออกแบบธุรกิจดิจิทัลและ 
นวัตกรรมตอบสนองสภาพแวดลอ้ม หลกัสูตร DITM) 

การสร้างธุรกิจดิจิทัล เริ่มจากการออกแบบธุรกิจ
โดยดูความต้องการของ ลูกค้าเป็นสำคัญ Customer 
Journey และใช้เครื ่องมือในการออกแบบ ต่าง ๆ 
Pain/Gain Map, Empathy Map Canvas, Value 
Proposition Map, Business Model Canvas แ ละ
อื่น ๆ รูปแบบของนวัตกรรม และ รูปแบบรายได้ของ
ธุรกิจดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างแผนภาพธุรกิจแบบ 
360องศา เพื่อให้เกิดธุรกิจที่เป็นไปได้จริงและยั่งยืน 
การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่ถูกต้อง 
สำหรับการปฏิส ัมพันธ ์ก ับสภาพแวดล้อม  โดยที่
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถมองเห็นได้ และจับต้องได้ 
โดยการใช้การออกแบบ 

- เปิดใหม่ 
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 SI452 การจ ัดการเช ิ งกลย ุทธ ์ด ้ านธ ุรกิ จด ิจ ิทัล 
 3(3-0-6) 

(Digital Business Strategy) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน SI364 ความม ั ่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(เรียนร่วม MB507 การจัดการเชิงกลยทุธ์ด้านธุรกจิ
ดิจิทัล หลักสูตร DITM)  

การวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานขององค์กร
ธุรกิจดิจิทัลในมุมกว้าง การประสานความรู้ในแขนง
วิชาต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การกำหนดนโยบายที่
ส่งเสริมการเปลี ่ยนแปลงองค์กรเข้าสู ่ยุคดิจิทัล การ
กำหนดกลยุทธ ์ของธ ุรก ิจดิจ ิท ัล  เพ ื ่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดเด่นและจุด
ด้อย โอกาสและข้อจำกัดของหน่วยงานต่าง ๆ การ
จัดสรรทรัพยากร การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การ
ควบคุมและประเมินผล เพื่อบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
ดิจิทัล 

- เปิดเพิ่ม 

 SI453 ห ัวข ้อพ ิ เศษทางนว ัตกรรมทางธ ุรก ิจ  1 
 3(3-0-6) 

(Special Topic in Business Innovation 1) 
หัวข้อทางด้านนวัตกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจ เป็น

ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

- เปิดเพิ่ม 

 SI454 ห ัวข ้อพ ิ เศษทางนว ัตกรรมทางธ ุรก ิจ  2 
 3(2-2-5) 

(Special Topic in Business Innovation 2) 
หัวข้อทางด้านนวัตกรรมทางที่ธุรกิจน่าสนใจ เป็น

ประโยชน์ หรือเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน 

- เปิดเพิ่ม 

   

- วิชาเลือก-ทั่วไป - วิชาเลือก-ทั่วไป  

SI435 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3 (3-0-6) 

Seminar in Information  and Communication 
Technology 

นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอและบรรยายผลงาน
ของตนเอง และร่วมอภิปรายผลงานของผู้อื่น ผลงานที่
นักศึกษานำเสนออาจจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์การฝึกงานจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์
ต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

SI435 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3(3-0-6) 

(Seminar in Information  and Communication 
Technology) 

นักศึกษาทุกคนต้องนำเสนอและบรรยายผลงาน
ของตนเอง และร่วมอภิปรายผลงานของผู้อื่น ผลงานที่
นักศึกษานำเสนออาจจะเป็นผลที่ได้จากงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์การฝึกงานจากหน่วยงานคอมพิวเตอร์
ต่างๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

- คงเดิม 

SI448  การศึกษาอิสระ 3 (3-0-6) 
Independent Study 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ความเห ็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา 

SI448  การศึกษาอิสระ 3(3-0-6) 
(Independent Study) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ความเห ็นชอบของอาจารย ์ที่

ปรึกษา 

- คงเดิม 
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นักศึกษาเลือกหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส ื ่ อสาร ท ี ่ ตนเองสนใจเป ็นพ ิ เศษและ
ทำการศึกษาอย่างละเอียดจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึง
เป็นผู้ดูแลการศึกษาหัวข้อนั้นๆ ตลอดภาคการศึกษา 
พร้อมทั ้งทำรายงานการศึกษา หรือเข ียนผลงาน
วิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

นักศึกษาเลือกหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส ื ่ อสาร ท ี ่ ตนเองสนใจเป ็นพ ิ เศษและ
ทำการศึกษาอย่างละเอียดจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึง
เป็นผู้ดูแลการศึกษาหัวข้อนั้นๆ ตลอดภาคการศึกษา 
พร้อมทั ้งทำรายงานการศึกษา หรือเข ียนผลงาน
วิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

SI449  กลยุทธก์ารซ้ือขายหุ้น 3 (3-0-6) 
Stock Trading Strategies 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย ข ้อม ูลสำค ัญท ี ่ควร
พิจารณาในการซื้อขายหุ้น เช่น ราคาเริ่มต้น ราคาปิด
ต่อกำไรสุทธิ และราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชี กลยุทธ์
การซ้ือขายหุ้นแบบต่างๆ เช่น การซ้ือและถือไว้ การซ้ือ
ขายระยะสั้น และการซ้ือขายแบบรายวัน การวิเคราะห์
เชิงเทคนิคที ่เป็นที ่น ิยม ได้แก่ ค่าเฉลี ่ยเคลื ่อนที่  
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทางแยกทาง ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ 
การแกว่งตัวสโตแคสติก และแถบโบลิงเจอร์ โดยเน้น
การอ่านค่าดัชนีต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ซ้ือและขายหุ้น 

- - ปรับออก 

SI400  สหกิจศึกษา  6 (0-40-20) 
Co-operative Education 

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ตามสาขาวิชาที ่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา  ในฐานะพนักงานชั่วคราว  นักศึกษาจะต้อง
เข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  และ
การปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน  รวมทั้งดำเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาและพนักงานที่
ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

SI400  สหกิจศึกษา  6(0-40-20) 
(Co-operative Education) 

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมี
ระบบ ตามสาขาวิชาที ่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา  ในฐานะพนักงานชั่วคราว  นักศึกษาจะต้อง
เข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ  และ
การปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน  รวมทั้งดำเนินการ
ตามขั้นตอนของสหกิจศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาและพนักงานที่
ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

- คงเดิม 

11) รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้วิทยาลัย/
คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน โดย
เปรียบเทียบในลักษณะเป็นวิชาต่อวิชา 

11) รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้วิทยาลัย/
คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน โดย
เปรียบเทียบในลักษณะเป็นวิชาต่อวิชา 

 

SX006  จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 (3-0-6) 

Ethics and Law in Information Technology 
ศึกษาถึงความเส่ียงและผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศกับคุณภาพชีวิต การทำงานและการศึกษา 
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความ

 - ตัดออก 
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เป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และจรรยาบรรณในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

SX009  โลกของเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3 (3-0-6)  
World of Technology and Information 

ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คว ามสำค ัญ  ว ิ ว ั ฒนาก าร  อ งค ์ ป ระกอบและ
ความสัมพันธ์ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพ ิ ว เตอร ์  ความปลอดภ ัยของข ้ อม ูล  เ ว็บ 
อินเทอร์เน็ต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อหน่วยงานด้านอื่นๆ ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบแบบให้ผู ้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่สำคัญ 

 - ตัดออก 

SX010  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3 (3-0-6)  
Internet Technology 

ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
มาตรฐานการสื ่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
สื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลไกการ
ทํางานของบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีต่างๆ ใน
เครือข ่ายอินเทอร์เน ็ต หลักปฏิบัต ิการใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จริยธรรมในการใช้งานเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ศึกษาและวิเคราะห์ด้วย กระบวนการ 
ศึกษาค้นคว้าและสัมมนา พร้อมทั้งการรายงานและ
นําเสนอร่วมกัน 

 - ตัดออก 

SX011  การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น    3 (2-2-5)  
Introduction to Database Management 

ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์แนวคิดเบื ้องต้น
เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 
โครงสร้างการเก็บข้อมูล ชนิดของข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูล เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการ
ฐานข้อมูล การดูแลระบบฐานข ้อม ูล ศึกษาและ
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการ ศึกษากรณีศึกษา พร้อมทั้ง
การรายงานและนําเสนอร่วมกัน 

 - ตัดออก 

SX012  การพัฒนาเว็บและโมไบล์แอพพลิเคชันสำหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 3 (2-2-5)  

Web and Mobile Application Development for 
Young Entrepreneurs 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก ่อน SX011 การจ ัดการ

ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านโครงข่าย

เว็บ วิว้ฒนาการของอินเทอร์เน็ต รวมถึงการแนะนำ

 - ตัดออก 
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สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต โครงสร้างการทำงาน
ระหว่างเครื่องบริการเว็บและเว็บเบราเซอร์ การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล การแนะนำถึงเทคโนโลยี
ของข้อมูลแบบสื่อผสม การสร้างเอกสารเว็บเบื้องต้น 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและอุปกรณ์
เคลื่อนที่  องค์ประกอบของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
เครือข ่ายอุปกรณ์เคลื ่อนที ่  ประเภทของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ระบบปฎิบัติการและแพลตฟอร์ม การพัฒนา
โปรแกรมเบื้องต้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

SX013 การพัฒนาระบบ 3 (3-0-6)  
Systems Development 

การค้นคว้าและวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วัฎจักรการพัฒนา
ระบบ เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการทํางานของ
ระบบงาน เขียนแผนภาพอธิบายผังงานของระบบ การ
ออกแบบระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล จําลอง
สถานการณ์ของระบบงานที่เหมาะสม ศึกษากรณีศึกษา 
เก็บข้อมูล พร้อมทั้งการรายงานและนําเสนอร่วมกัน 

 - ตัดออก 

SX014  ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3 (3-0-6)  
Introduction to E-Business System 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SX012 การพัฒนาเว็บ

และโมบายแอพพลิเคชันสำหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

พื้นฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจสำหรับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกบนอินเทอร์เน็ต 
การว ิเคราะห์ล ูกโซ่ของมูลค่าสถาปัตยกรรมทาง
เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของ
อุปทาน การประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้า
ภายใต้สิ ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า ประเด็นทาง
กฎหมายและจริยธรรม ความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมของ
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

 - ตัดออก 

SX015  คลาวด์เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง 3 (2-2-5) 

Cloud Technology and Internet of Things 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศึกษาก่อน SX012 การพัฒนา

เว็บและโมไบล์แอพพลิเคชัน
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

 - ตัดออก 
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เข ้า ใจหล ักการของคลาวด ์ เทคโนโลย ีและ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง องค์ประกอบและเทคโนโลยี
ที่จำเป็นต่อการรองรับการเชื่อมโยงอุปกรณ์และทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวิตของคนเรากับอินเทอร์เน็ต  การควบคุม
อุปกรณ์และทุกสิ่งทุกอย่างจากระยะไกลโดยไม่ต้องมี
สายเช่ือมโยง การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบปฎ ิบ ัต ิ งานต ่ า งๆ ( Interoperability) ของ
เทคโนโลยี  การประยุกต์ใช้หลักการของอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง และกรณีศึกษา 
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1. ชื่อหมวดวชิา 

 1.1 ชื่อภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.2 ชื่อภาษาองักฤษ: General Education Courses 
 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ (Responsible Division) 

 ฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (Academic Affairs Division)  
 

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

 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต (No fewer than 30 credits) 
 

4. สถานภาพหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (curriculum status, approval, and endorsement)  

4.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

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

2017.) 

 4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 

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

April 2021.) 

 4.3 สภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั ้งที่ 3/2564 เมื ่อวันที ่ 24 มิถุนายน 2564 (The UTCC Academic Committee 

endorsed the revised General Education Curriculum 2021 in the meeting number 3/2564 on 24 June 

2021.) 

 4.4 สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 4/2564(347) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (The University Council approved 

the revised General Education Curriculum 2021 in the meeting number 4/2564(347) on 7 July 2021) 
 

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

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Venues) 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) 



2 
 

6. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 6.1 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม 

  จากขอมูลตามแผนดานการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 พบวา ประเทศไทยมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและสังคม ซึ่งสงผลกระทบตออุดมศึกษาอยางเห็นไดชัด ในดานอัตราการเกิดของประชากร

ไทยที่ลดลงอยางตอเนื่อง และ จากผลการจัดอันดับโดย Human Capital Index 2016 ของ WEF พบวา ประเทศไทยถูกจัดอันดับ

อยูที่ 48 จากจํานวน 130 ประเทศ แสดงใหเห็นวา คุณภาพของประชากรไทยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งยังตองการการพัฒนาใหมี

คุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังงสูญเสียกําลังแรงงานออกจากระบบการทํางานอยางรวดเร็ว ทําใหไมสามารถสราง

มูลคาเพิ่มใหกับประเทศได จากสถานการณดังกลาว จึงมีผลกระทบตอรูปแบบการจัดการศึกษา ซึ่งจําเปนจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจะตองมุงเนนการสรางบัณฑิตยุคใหมใหมีสมรรถนะ 

ที่สูงขึ้น เพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม บริการและสังคม ทั้งนี้เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  แมประเทศไทยจะพัฒนาอยางตอเนื่อง จนมาเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางคอนขางสูงในป พ.ศ. 2558 แตยังคง 

มีปญหาที่เรื้อรัง อาทิ การกระจุกตัวของทรัพยากรอยูในพื้นที่เขตเมือง ประชากรสวนใหญขาดโอกาสการเขาถึงทรัพยากรจนเกิด

การเคลื่อนยายกลุมคนเขาสูสังคมเมือง การเรงรัดพัฒนาพื้นที่ใหเปนเมือง ประเทศไทยยังประสบกับปญหาความเหลื่อมลํ้า 

ทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนา เพื่อใหเกิดการกาวขามกับดักรายไดปานกลาง และยกระดับการแขงขัน

ของประเทศใหสูงขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเขาสูยุค 4.0 โดยประเทศจําเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีศักยภาพ  

โดยตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพสูงขึ้น มีความเปนสากล เปนที่ยอมรับเมื่อเทียบเคียงสมรรถนะกับประเทศ 

ตาง ๆ ในโลก และสามารถใชกลไกการสรางและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ควบคูกันไปดวย บทบาทของ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการผลิตกําลังคนและเปนแหลงสรางองคความรู งานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

        การเขามาของกระแสโลกาภิวัตนเปนอีกหนึ่งปจจัยสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาใน

ระดับอดุมศึกษา จากการเคล่ือนยายสินคา บริการประชาชนพลเมือง เทคโนโลยี และขอมูลขาวสารไปทั่วทุกมุมโลก หรือ “โลกไร

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

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

สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย มีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนยายประชากร ทรัพยากร การลงทุน มีความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี และ การมีสวนรวมในเวทีโลก เรื่องดังกลาว จึงสรางแรงกดดันใหกับการจัดการศึกษาในดานบทบาทความเปน

นานาชาติใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ กระแส 21st  Century Skills และอิทธิพลของดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digitization) 

รูปแบบการใชชีวิตแบบปจเจกบุคคล (Individualization) และการอยูโดยพึ่งการอาศัยกัน (Commonization) การศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพ

แขงขันไดในตลาดแรงงานโลกอยางแทจริง และสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายกําลังคนอุดมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ 

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

 6.1 External Contexts or Economic, Social and Cultural Development  

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

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

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

and the country’s ranking conducted by WEF’s Human Capital Index 2016 which ranked Thailand 48 among 

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

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

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

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

on producing higher caliber new-gen graduates to respond to the needs of the industrial and services sector 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

production of human resources and the source of knowledge, research, technology, and innovation.  

 The entry of globalization is another factor contributing to the transformation of the management 

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

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

of various countries in 2017, the KOF Swiss Economic Institute ranked Thailand at 44 from 207 based on social, 
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economic, and political aspects, the three dimensions of globalization. This reflects that Thailand has the 

capacity to support human mobility, resources, investment, technological advancement, and participation on 

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

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

Individualization, and commonization create requirements for higher education to adapt to a higher quality 

and standards to be accepted internationally, produce human resources that are truly competitive in the 

world market, and promote the movement of college graduates in sharing experiences, knowledge, and 

technology as well as special expertise which can be used to develop the country. 
 

7. ผลกระทบจากขอ 5 ตอการพฒันาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของสถาบัน 

 7.1 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

  จากผลกระทบจากขอ 5 และการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ 5 ดาน และ 1 ใน 5 ดานนั้น คือ ดานผลลัพธผูเรียน ที่กําหนดคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา  

ในระดับอดุมศึกษาไว 3 ประการ คือ 

1.  เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง  ๆในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต

ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น 

มานะ บากบั่น และยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง  ๆเพือ่พัฒนาหรือ

แกไขปญหาสังคม สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

3.  เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือ

รวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประชาคมโลก 

 

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

UTCC Mission 

7.1 The Development of General Education Courses  

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

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

outcomes which set the qualifications of graduates in three aspects as follows: 
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(1.1)    The individual is capable, well-rounded, and able to work and creates stability and quality 

of life for themselves, family, community, and society. The individual possesses life-long 

learning skills, good ethics, perseverance, and determination as well as adhere to professional 

ethics.  

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

knowledge to improve or fix societal issues and create opportunities that benefit themselves 

as well as their community, society, and country. 

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

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

peace and happiness within the family, community, society, and world. 

   

จากผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ จึงเปนที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยการสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใชกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย

ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษา

ในยุคนี้ ประกอบดวย การใหความรูเกี่ยวกับโลก เพื่อการดาํรงอยูในอนาคต และ ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีทักษะชีวิตและอาชีพ  

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

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

learning process of general education courses. The revised courses will be used in all undergraduate 

programs at UTCC with the realization of the importance of developing learning skills in the 21st century 

which is essential and important for students of this age. These skills consist of educating about world 

knowledge, for future existence and learning and innovation skills Information, media and technology skills, 

and life and career skills. 
 

 7.2 ความเกีย่วของกับพันธกจิของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีพันธกิจที่ตองการสรางบัณฑิตอัตลักษณโดดเดนดานผูประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได

จริง และมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจสังคมและประชาคมโลก พัฒนางานวิจัยดานเศรษฐกิจธุรกิจ 

บริการที่สําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ และประชาคมโลก บริการ

วิชาการในศาสตรดานธุรกิจ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งองคความรูอื่น ๆ  ที่ทันสมัย ทั้งในและตางประเทศ ธํารง

ไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความเปนนานาชาติ และ บริหารจัดการและพัฒนาแหลงรายไดใหมเพื่อความยั่งยืนขององคกรและ

ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม และ ทักษะแหงอนาคต รวมทั้งยัง
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สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบโจทยอุตสาหกรรม และ ทักษะแหงอนาคต การพัฒนาหลักสูตรหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปจึงไดรับการสนับสนุน และเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

7.2 Relations to UTCC Mission 

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

graduates in entrepreneurship who can perform the job and possess qualities in line with the needs 

of the business sector, society and the global community. They are able to develop research related 

to business economy and important services that drive the country’s economy. In addition, they 

can provide academic services related to business, economy, and industrial services along with other 

up-to-date knowledge both domestically and internationally. Though internationalized, they will 

preserve Thai culture and arts. They will also manage and develop a new source of income to 

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

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

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

 

8. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

 8.1 ปรัชญา และความสําคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยนั้น เปนไปตาม ตามกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

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

เปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอ

ความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และ

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก นอกจากนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยยังให

ความสําคัญในการเสริมสรางใหนักศึกษา มีความรูและทักษะดานการใชภาษาในการสื่อสารไดมากกวา 1 ภาษา มีทักษะดาน

ธุรกิจและการประกอบการ และมีการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ในการใชความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะในการทํางาน หรือ

การแกปญหาตาง  ๆและคุณลักษณะที่พึงประสงคในศตวรรษที่21 ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญสําหรับนักศึกษาในยุคนี้ โดยมี

การจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยการใหความรูเกี่ยวกับโลก เพื่อการดํารงอยูในอนาคต และ 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ รวมไปถึงการใชชีวิตอยางสมดุล  

มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
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8. Philosophy, Importance, and Purpose of the General Education Courses  

 8.1 Philosophy and Importance of the General Education Courses  

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

Commerce follows the General Education framework in accordance with the Higher Education 

Standard 2009 (TQF:HEd). The courses are subjects that aim to develop the humanities, encouraging 

a widespread and well-rounded understanding as well as seeing the value of oneself, others, society, 

and culture, and art. They also instill the value of helping others and civic duties both towards 

Thailand and the wider global community. 

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

place an importance on supporting students to have knowledge and skills in more than one 

language, business, and entrepreneurship and to develop their competency in using knowledge, 

skills, attitudes, and attributes in work or solving problems as well as desirable characteristics in the 

21st century which is necessary and important for students in this era.  
This will be achieved by providing teaching that aims to develop the capability of students, 

giving them knowledge about the world for the future and equipping them with learning and 

innovation, information, media, technological skills, and life and career skills including living a 

balanced life and possessing broad knowledge, understanding and appreciating oneself, others, 

society, art and culture, and nature.    

 

 8.2 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปแลว บัณฑิตมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีสมรรถนะ ดังนี้ 

1. มีความรูและทักษะดานธุรกิจและการประกอบการ  

2. มีความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสารไดมากกวา 1 ภาษา โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารและมี

ความเปนสากล  

3. เปนผูมีความรู และความรอบรูดานตาง ๆ เกี่ยวกับโลก เพื่อการดํารงอยูในอนาคต และ มีทักษะศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวย ทักษะดานการเรียนรูและนวตักรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ 

สามารถนําไปใชในการสรางสัมมาอาชีพ  

4. เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง มีความภูมิใจ

ในความเปนไทยและในสถาบันการศึกษาของตน 

5. รูจักใชชีวิตอยางสมดุล มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 
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 8.2 The Objectives of the General Education Courses 

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

Commerce will have the following characteristics: 

1. The knowledge and skills in business and entrepreneurship. 

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

of an international standard. 

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

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

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

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

righteous actions and is proud of their Thainess and educational institution. 

5. The graduate will know how to live a balanced life and possess broad knowledge, understanding and 

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

 

9. โครงสรางของหลักสูตร และขอกําหนดของหลกัสูตร 

ทุกหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย กําหนดใหมีการเรียนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป โดยนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้ 

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดรับอนุมัติใหเปดใหม และมีการบรรจุเพิ่มเติมใน

โครงสรางหลักสูตรในภายหลังได กรณีมีการขออนุมัติปรับปรุง (เล็กนอย) 

 

9. Curriculum Structure and Course Requirements 

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

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

general education courses. 

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

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

 

9.1 โครงสรางของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 2 สวน ดังนี้  

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

 สวนที่ 1  เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู 

จํานวน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือกรายวิชา ดังตอไปนี้ 

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

2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  บังคับ หรือ บังคับเลือก 

1 วิชา 3 หนวยกิต จากรายวิชาที่กําหนด 
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 Part 1 The central curriculum of UTCC requires all students to take 12 credits in the 

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

1) English language: Requires 3 courses or 9 credits 

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

credits from the prescribed courses. 

 

สวนที่ 2 เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดดังแสดงในขอ 9.5 รายละเอียดตามขอกําหนดของหลักสูตรของ

แตละคณะ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

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

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

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

1) กลุมความรู (Knowledge) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  

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

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

1.4) กลุมสุนทรยีศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 

1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology Skills) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

9.2 รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สวนที ่1 

9.2 General Education Courses, Part 1 

 สวนที่ 1 เปนรายวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2)  ดังตอไปน้ี 

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

either as required or selectable elective courses from Groups 1 and 2 that follow: 
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1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English language) บังคับ 3 วิชา  9  หนวยกิต (requirement of 3 courses 

or 9 credits) 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย

ตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE071 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

(English for Everyday Communication) 

 

3(3-0-6)  

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 1 

(Business English for International Communication 1) 

 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

(Prerequisite: 

GE071 or 

standardized test 

score based on 

set standard) 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 2 

(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษากอน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

(Prerequisite: 

GE072 or 

standardized test 

score based on 

set standard) 

 

 

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

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

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE101 การประกอบการทีข่ับเคล่ือนดวยนวัตกรรม1  

(Innovation-Driven Entrepreneurship)  

3(3-0-6)  
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GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร2 

(From Zero to Hero)  

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน  

(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

GE137  การส่ือสารหัวการคา  

(Business Communication) 

3(3-0-6)  

GE138 

 

GE154 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

การคิดเชงินวัตกรรมทางดิจทิัลเพื่อธรุกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 
เทียบเท่า 

GE201 

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

elective. 

 

9.3 รายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

9.3 General Education Courses 

สวนที่ 2   เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ  กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดตามขอกําหนดหลักสูตรของแตละคณะ) โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ 

เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปน้ี 

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

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

selectable elective, or elective courses from the following groups:  
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1) กลุมความรู  (Knowledge) 

1.1) กลุมธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)     
 

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE104 ธุรกจิออนไลน 3(3-0-6)  

 (Online Business)   

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Law for Entrepreneurs)   

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 3(3-0-6)  

 (E-Commerce Law)   

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 3(3-0-6)  

 (Trading and Investment)   

GE108 การบริหารความมั่งค่ัง 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   

GE109 ธุรกจิอาหารเพือ่สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Food Business for Wellness and Beauty)   

GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Right View Entrepreneurship)   

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

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน (Prerequisite: 

GE101 or approval 

from course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 1) 

 

 

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

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย

ผูสอน 

(Prerequisite: 

GE111 or approval 

from course 

instructor) 

 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 2)  

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

หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารย
 (Entrepreneurial-Driven Innovation Project 3)  
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ผูสอน (Prerequisite: 

GE112 or approval 

from course 

instructor) 

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

GE112, และ GE113 

(Prerequisite: 

GE111, GE112 and 

GE113) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 1)  

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

(Prerequisite: 

GE114) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurial Project 2)  

GE116 การบัญชีสําหรบัผูประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Accounting for Entrepreneur)   

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)  

 (Economies of Asian Countries)   

GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6)  

 (Social Enterprise)   

GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 3(3-0-6)  

 (Consumer Economics)   

GE122 การนําเสนอธุรกิจเพือ่ระดมทนุ 3(2-2-5)  

 (Intensive Pitching Workshop)   

GE123 พื้นฐานการเงิน 3(3-0-6)  

 (Basics of Finance)   

GE126 ธุรกจิและการคาในออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Business and Commerce in Australia)   

GE130 การภาษอีากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Australia Taxation)   

GE131 กฎหมายธรุกิจประเทศออสเตรเลีย 3(3-0-6)  

 (Australia Business Law)   

GE132 กฎหมายธรุกิจประเทศเมียนมา 3(3-0-6)  

 (Myanmar Business Law)   

GE133 การคาภาษีอากรสําหรับประเทศเมียนมา 3(3-0-6)  

 (Myanmar Taxation)   

GE134 ธุรกจิและวัฒนธรรมยุโรป 3(3-0-6)  

 (European Business and Cultures) 
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GE135 ธุรกจิและวัฒนธรรมเอเชยี 3(3-0-6)  

 (Asian Business and Cultures)   

GE136 ธุรกจิและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)  

 (Chinese Business and Cultures)   

GE359 

 

GE370 

การจดัการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

 (Local and Creative Cultural Products)   

GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3-0-6)  

 (Intellectual Property Law)   

GE456 การทองเที่ยวทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  3(3-0-6)  

 (Geography and Cultural Tourism)   

GE139 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)  

 (Integrated Marketing Communication)   

GE140 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3(3-0-6)  

 (Sustainable Development)   

GE141 การส่ือสารเพื่อธุรกจิการทองเที่ยว 3(3-0-6)  

 (Tourism Communication)   

GE142 การออกแบบบริการ 3(3-0-6)  

 (Service Design)   

GE143 วาทศิลปในงานธุรกจิ 3(2-2-5)  

 (Business Rhetoric)   

GE144 การเขียนเพื่อการสรางภาพลักษณทางธรุกิจ 3(3-0-6)  

 (Writing for Creating Business Image)   

GE145 กฎหมายส่ิงแวดลอมเบื้องตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to Environment Law)   

GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ

เบื้องตน 

3(3-0-6)  

 (Introduction to Consumer Protection Law and 

Product Liability Law) 

  

GE147 กฎหมายเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางธรุกจิเบื้องตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to Law of Business Crime) 
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GE148 กฎหมายเกี่ยวกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยเบื้องตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to Securities and Securities Exchange 

Law) 

  

GE149 กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุนระหวางประเทศเบือ้งตน 3(3-0-6)  

 (Introduction to International Investment Law)   

GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 3(3-0-6)  

 (Personal Data Protection Law)   

GE151 การจดัการธุรกจิกีฬา 3(3-0-6)  

 (Sports Business Management)   

GE152 การจดัการธุรกจิสูความยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Business Management for Sustainability)  

GE153 การจดัเทศกาลและงานรื่นเรงิ   3(2-2-5) 

 (Festival and Special Event Management)  

 

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

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 3(3-0-6)  

 (Modern Innovation Technology)   

GE203 การคิดเชงิวิเคราะหสําหรับธุรกจิ 3(3-0-6)  

 (Analytical Thinking for Business)   

GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6)  

 (Smart Farming)   

GE205 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   

GE209 ธุรกจิขยะรีไซเคิล 3(3-0-6)  

 (Recycling Business)   

GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปนเบื้องตน  3(3-0-6)  

 (Counting and Elementary Probability)   

GE212 พื้นฐานสถิต ิ 3(3-0-6)  

 (Basics of Statistics) 
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GE214 ตรรกะทางคณติศาสตร 3(3-0-6)  

 (Foundations of Mathematical Logic)   

GE216 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6)  

 (Linear Algebra)   

GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Environment)   

GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 3(3-0-6)  

 (Circular Economy)   

GE224 การดํารงชวีิตทามกลางภัยพิบตัิและวิกฤตการณในอนาคต 3(3-0-6)  

 (Living in Disaster and Future Crisis)   

GE225 จิตวิทยาส่ิงแวดลอมกับสุขภาวะ 3(3-0-6)  

 (Environmental Psychology and Well-being)   

GE226 ชีวิตมนุษยกับการตระหนกัรูทางเทคโนโลย ี 3(3-0-6)  

 (Human Life and Technology Awareness)   

    

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbal Wisdom)   

GE217 การฟนฟูสุขภาพเบื้องตน 3(3-0-6)  

 (Basic of Health Rehabilitation)   

GE218 การส่ือสารเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Health Communication)   

GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ 3(3-0-6)  

 (Health Promotion in Older Persons)   

GE220 สรีรวทิยาการออกกําลังกายเบือ้งตน 3(3-0-6)  

 (Basics of Physiology for Exercises)   

GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)  

 (Basic of First-Aid Care) 
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GE222 การสงเสริมวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6)  

 (Health Science Promotion)   

GE404 จิตวิทยาวัยรุน 3(3-0-6)  

 (Adolescent Psychology)   

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  

 (Health and Beauty Care)   

GE227 สุขภาพจิตวัยรุน 3(3-0-6)  

 (Adolescent Mental Health)   

GE228 จิตวิทยาครอบครัว ชีวติครอบครัวและเพศศึกษา   3(3-0-6)  

 (Family Psychology, Family Life and Sex Education)   

GE229 พฤฒาวทิยาและการดูแลผูสูงอายุ   3(3-0-6)  

 (Gerontology and Elderly Care)   

    

1.4) กลุมวิชาสนุทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)  

 1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE310 นาฎศิลปไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Classical Dance)   

GE318 การละเลนและเพลงพื้นบานไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Folk Games and Songs)   

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 3(3-0-6)  

 (History of Thailand’s Society after Revolution)   

GE368 คติชนสรางสรรค 3(3-0-6)  

 (Creative Folklore)   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Tradition and Festival in Thailand)   

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6)  

 (TCC and Our UTCC)    

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

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

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE317 ศิลปะวิจักษณ 3(3-0-6)  

  (Art Appreciation)   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  

 (Popular Culture)   

GE352 ส่ือบันเทิงอาเซยีน 3(3-0-6)  

 (ASEAN Entertainment Media)   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  

 (ASEAN Cultures)   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 3(3-0-6)  

 (China’s National Ideology)   

GE357 เหตุการณปจจบุันของโลก 3(3-0-6)  

 (Current World Events)   

GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  

 (Multilingualism)   

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  

 (Western Philosophy)   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)  

 (Eastern Philosophy)   

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  

 (Tea Culture)   

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชือ้สายจนีในประเทศไทย 3(3-0-6)  

 

(Chinese Shrine and Chinese God Worship of 

Chinese-Thai People in Thailand)  

 

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาตพิันธุในสังคมไทย 3(3-0-6)  

 (Ethnic Diversity in Thai Society)   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  

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

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)   

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 3(3-0-6)  

 (History of Photography)   

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 3(3-0-6)  

 (History of Animation)   

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  

 (World Religions)   

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

 (Manga, Games, and J-Anime)   

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน 3(3-0-6)  

 (Japanese Films and Series)   

GE384 ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 3(3-0-6)  

 (New Normal and Global Community)   

GE385 การจดัการธุรกจิขามวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Cross-Cultural Business Management)   

GE386 ความรูเบื้องตนเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 3(3-0-6)  

 (Introduction to South East Asia Studies)   

GE387 เทพปกรณัมกรกีและโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  

 (Greek Mythology and the Modern World)   

GE388 ภูมิปญญาจีน 3(3-0-6)  

 (Chinese Wisdom)   

GE389 ความรูเกีย่วกับศิลปวัฒนธรรมจีน  3(3-0-6)  

 (Understanding Chinese Culture)   

GE390 สังคมจีนรวมสมยั 3(3-0-6)  

 (Contemporary Chinese Society)   

 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6)  

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

 (Systems and Society)   

GE451 ศาสตรของพระราชา 3(3-0-6)  

 (Knowledge of the King)   

GE453 สังคมศึกษาเพือ่สังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6)  

 (Social Studies for Sustainable Society)   

GE454 กฎหมายสําหรบัชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 (Law for Everyday Life)   

GE462 วัฒนธรรมตานทุจรติ 3(3-0-6)  

 (Anti-Corruption Culture)   

GE463 การรูเทาทันการคอรัปชั่น 3(3-0-6)  

 (Understanding Corruption)   

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สรางสรรค 3(3-0-6)  

 (Creative Corporate Social Responsibilities)   

GE465 การบริการชุมชน  3(3-0-6)  

 (Community Service)   

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 3(3-0-6)  

 (Social Problems in Thai Society)   

GE468 ปรัชญาการเมืองกับทุกส่ิงอยาง 3(3-0-6)  

 

 

(Political Philosophy and Everything) 

  

 

2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) จํานวน 15 หนวยกติ  

รหัสวิชา 

Course 

Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE006 ภาษามาเลยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6)  

 (Malay for Communication)   

GE008 ภาษาเมียนมาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)  

 (Myanmar for Communication)   

GE014 ภาษาเกาหลีเพือ่การส่ือสาร  3(2-2-5)  

 

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

 (Basic Thai Reading)   

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 3(2-2-5)  

 (Basic Thai Writing)   

GE061 การอานและการเขยีนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  

 (Academic Thai Reading and Writing)   

GE062 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)  

 (Thai for Communication)   

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5)  

 (Thai Listening and Speaking)   

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  3(2-2-5)  

 (English Pronunciation)   

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

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

 (English for Professionals)   

GE075 สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน 3(2-2-5)  

 (English Idiom Advantage)   

GE076 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส 3(2-2-5) 

 

 (English for e-commerce entrepreneur)   

GE077 การใชซอฟทแวรเพื่อศึกษาคําในภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  

 (Application of Lexical Analysis Tools)   

GE078 การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและอาชีพ   3(2-2-5)  

 

(English Pronunciation for the Media and 

Careers)  

 

GE079 ภาษาอังกฤษเพือ่การทํางานและมนุษยสัมพันธ  3(2-2-5)  

 (English for work and socializing)   

GE080 ภาษาอังกฤษเพือ่ความรับผิดชอบตอสังคม  3(2-2-5)  

 (English for Corporate Social Responsibility)   

GE081 ภาษาในสังคมดจิิทัล 3(2-2-5)  

 (Language in Digital Society)   

GE082 ภาษาไทยเพื่องานดานกฎหมาย 3(2-2-5)  

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

 

(Communication and Professional Business 

Presentations)  

 

GE084 ภาษาไทยและวฒันธรรม 3(3-0-6) เฉพาะนักศึกษา

ตางชาติ  (Thai Language and Culture)  

GE085 ภาษาไทยหลายมิต ิ 3(0-6-3)  

 (Multidimensional Thai Language)   

GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม 3(3-0-6)  

 (Korean and K-Beauty Business)   

GE087 แพ็คกระเปาเทีย่วเกาหลีใต 3(3-0-6)  

  (Packing for South Korea)   

GE088 เค-ปอปกับเคซรีีย 3(3-0-6)  

  (K-Pop and K-Series)   

GE089 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการส่ือสาร 3(3-0-6)  

 

(Japanese for Conversation and 

Communication)  

 

GE090 แพ็คกระเปาเทีย่วญี่ปุน 3(3-0-6)  

  (Packing for Japan)   

GE091 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 3(2-2-5)  

 (Italian Language for Beginners)   

GE092 การแปลเพลง 3(2-2-5)  

 (Translation of Song Lyrics)   

GE093 ภาษาจีนสําหรบัชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  

 (Chinese for Everyday Life)   

GE094 การพัฒนาการฟงและการพดูภาษาจีนเบื้องตน  3(3-0-6)  

 (Basic Chinese Listening and Speaking Practice)   

 

2.2) กลุมทกัษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6)  

 

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

 (Business Reading and Writing)   

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 3(3-0-6)  

 (Speaking and Presentation Skills)   

GE056 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  

 (Intercultural Communication)   

GE058 การเลาเรื่องขามส่ือ 3(3-0-6)  

 (Transmedia Storytelling)   

GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 3(3-0-6)  

 (Presentation and Public Speaking Skills)   

GE068 การเขียนและการนําเสนอเชงิวทิยาศาสตร 3(3-0-6)  

 (Scientific Writing and Presenting)   

GE069 การเขียนการเลาเรื่องและการปฏิบัติอยางสรางสรรค  3(3-0-6)  

 

(Creative Writing, Storytelling, and 

Performing)  

 

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Interpretation, Communication, and Design)   

GE103 การคิดเชงิออกแบบ 3(3-0-6)  

 (Design Thinking)   

GE127 การจดัการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 3(3-0-6)  

 

(Global and Networked Innovation 

Management)  

 

GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 3(3-0-6)  

 (Innovation Creativity and Entrepreneurship)   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 3(3-0-6)  

 (Interpretation of Drama and Film)   

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6)  

 (Discovery of Learning Society)   

GE413 การคิดเชงิสรางสรรคและเชิงวพิากษ 3(3-0-6)  

 (Applied Creative and Critical Thinking)   

GE901 ส่ือรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร 3(3-0-6)  

 

(Contemporary Media and Selected 

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

 (Creating Online Literature)   

GE903 ความคิดสรางสรรคเพือ่การนําเสนอ 3(2-2-5)  

 (Creativity for Presentations)   

GE904 ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยทุธ   3(2-2-5)  

 (Debate Skills and Strategic Argumentation)   

GE905 การเรียนรูนอกหองเรียน 3(2-2-5)  

 (Out-of-School Literacies)   

GE906 ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)  

 

(Puppetry and Creative Art for 

Development)  

 

GE907 การเขียนคอนเทนทสําหรับส่ือดิจิทัล 3(3-0-6)   

 (Content Writing for Digital Media)   

GE908 การรีวิวสินคาและสถานที่ทองเที่ยวในส่ือรวมสมัย 3(3-0-6)   

 

(Product and Tourist Attraction Review in 

Contemporary Media)  

 

GE909 การเขียนสคริปตในส่ือดิจทิัล 3(2-2-5)  

            (Script Writing in Digital Media)                                                                                                          

GE910    อาน (ให) เปน  

(Read Effectively) 

3(2-2-5) เทียบเทา 

GE054 

 

2.3) กลุมทกัษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology Skills)  

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE057 นักขาวพลเมือง 3(3-0-6)  

 (Citizen Reporter)   

GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6)  

 (Digital Technology)   

GE208 เกมดิจทิลั 3(3-0-6)  

 (Digital Games)   

GE210 พื้นฐานการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5)  

 

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

 (Basics of Computers)   

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  

 (Mathematical Foundations of Computing)   

GE401 ทักษะการรูสารสนเทศในระบบดิจิทัล 3(3-0-6)   

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE403 ทักษะการรูเทาทันส่ือและสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)   

 (Media Literacy and Digital Social Skills)   

GE921 การคิดเชงิคํานวณในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)  

 (Computation Thinking in Life)   

GE922 การจดัการสารสนเทศดวยโปรแกรมสําเรจ็รูป 3(2-2-5)  

 

(Data and Information Management by 

Application)  

 

GE923 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 3(3-0-6)   

 

(Digital Technology for Economy and 

Society)  

 

GE924 ความฉลาดทางดิจิทัลสําหรับทีท่ํางานสมัยใหม  3(2-2-5)  

 (Digital Intelligence for Modern Workplace)    

GE925 จิตรกรรมพื้นฐานดิจิทัล  3(3-0-6)  

 (Fundamentals of Digital Painting)   

 

2.4) กลุมทกัษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE121 พื้นฐานการบรหิารจัดการตนเอง 3(3-0-6)  

 (Foundations of Self-Management)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา 3(3-0-6)  

 

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

 

(Principles of Adult Learning for Self-

Development)  

 

GE942 การเตรียมตัวเพือ่การทํางาน  3(2-2-5)  

 (Career Preparation)   

 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

รหัสวิชา 

Course Code 

ชื่อวิชา 

Course Title 

หนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 

Prerequisite 

GE125 การออกแบบชวีิต 3(3-0-6)  

 (Design Your Life)   

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 3(3-0-6)  

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   

GE304 เรื่องเลาในโลกสมัยใหม 3(3-0-6)  

 (Narratives in the Modern World)   

GE311 แดนซ 3(2-2-5)  

 (Dance)   

GE312 การขับรอง 3(2-2-5)  

 (Singing)   

GE313 ดนตรีวจิักษณ 3(3-0-6)  

 (Music Appreciation)   

GE314 การจดัดอกไม 3(2-2-5)  

 (Flower Decoration)   

GE315 พัสตราภรณ 3(3-0-6)  

 (Costumes and Garments)   

GE316 การแตงหนา 3(2-2-5)  

 (Make-Up)   

GE379 หมากลอม 3(2-2-5)  

 (Go)   

GE380 หมากรกุไทยและสากล 3(2-2-5)  

 (Thai and International Chess)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  

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

 (Cooking)   

GE412 ศาสตรแหงความสุข 3(3-0-6)  

 (Science of Happiness)   

GE961 วาดวยความสัมพันธกับเรื่องเพศ 3(3-0-6)  

 (On Relationships and Sexuality)   

GE962 อภิปรัชญาของรักสามเสา 3(3-0-6)  

 (Metaphysics of Love Triangle)   

GE963 แอ็คติ้ง 3(2-2-5)  

 (Acting)   

GE964 การเยียวยาจิตใจเพื่อสรางสมดลุในชีวิต 3(3-0-6)  

 (Mind Healing for Work-Life Balance)   

GE965 การเสริมสรางกาํลังใจเพื่อพิชิตปญหา 3(3-0-6)  

 

(Encouragement to Overcoming Problems) 

  

 

9.5 รายละเอียดตามขอกําหนดของหลักสูตรของแตละคณะ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สวนที ่2 

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

Courses, Part 2 

1. หลักสูตรของคณะบริหารธรุกิจ      จํานวน 18 หนวยกิต 

1. School of Business Curriculum      18 credits 

 1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกหลกัสูตร ยกเวนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการประกอบการ

เทคโนโลยขีั้นสงู (หลักสูตรนานาชาติ) 

    1.1 Business Administration Programs (except Entrepreneurship and Innovation, International 

Program) 

1) บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

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

กลุมภาษา (Language)       บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

       Requirement of 3 credits (1 course) 

GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชพี (English for Professionals)    3(2-2-5) 
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2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) จากกลุมวชิาตอไปน้ี 

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

กลุมทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บงัคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

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

           หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม               บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) 

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

    3) เลอืก 12 หนวยกิต (4 วชิา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2  

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  

 

 1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) 

 1.2 Bachelor of Business Administration in Entrepreneurship and Innovation (International 

Program)  

1) เลือก 18 หนวยกิต (6 วชิา) จากกลุมวชิาในสวนที่ 1 และ 2  

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School. 

 

2. หลักสูตรของคณะบัญช ี      จํานวน 18 หนวยกิต 

2) Curricular of Schools of Accountancy                                                18 credits 

1)  บังคับ 6 หนวยกิต (2 วชิา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

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

 กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

           World Language                                          (Requirement of 6 credits (2 courses) 

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

GE074 ภาษาอังกฤษสาํหรับมืออาชพี (English for the Professionals)              3(2-2-5) 
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2) เลือก 12 หนวยกิต (4 วชิา) จากกลุมวชิาในสวนที่ 1 และ 2  

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School. 

 

3. หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร และ คณะการศึกษาปฐมวัย                   จํานวน 18 หนวยกิต 

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

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี      

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

 กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

           World Language                                          (Requirement of 6 credits (2 courses) 

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

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

2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) จากกลุมวชิาตอไปน้ี 

           Require 3 credits (1 course) from the following courses 

 กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) 

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

           หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) 

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

3) เลอืก 9 หนวยกิต (3 วิชา) จากกลุมวิชาในสวนที ่1 และ 2 

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  
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4. หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคณะวิศวกรรมศาสตร คณะนิเทศศาสตร 

คณะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และคณะศิลปะดิจิทัล    จํานวน 18 หนวยกิต 

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

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

1) เลือก 18 หนวยกิต (6 วชิา) จากกลุมวชิาในสวนที่ 1 และ 2  

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที ่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  

 

5. หลักสูตรของคณะนิติศาสตร      จํานวน 18 หนวยกิต 

5. School of Law       18 credits 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

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

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

                           Requirement of 6 credit (2 courses) 

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

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

2) บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชา ตอไปน้ี 

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

กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) 

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

หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) 

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

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

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  
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6. หลักสูตรของวิทยาลยัผูประกอบการ     จํานวน 18 หนวยกิต 

6. College of Entrepreneurship     18 credits 

1) บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

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

      กลุมภาษาของโลก      บังคับ 3 หนวยกิต (1 วิชา) 

           World Language                                          (Requirement of 3 credits 1 course) 

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

2) บังคับเลือก 12 หนวยกิต (4 วชิา) จากกลุมวิชา ตอไปน้ี 

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

กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม   บังคับเลือก 9 หนวยกิต (3 วชิา) 

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

กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ   บังคับเลือก 3 หนวยกิต (1 วชิา) 

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

  3) เลอืก 3 หนวยกิต (1 วชิา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2 

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  

 

7. หลักสูตรของวิทยาลยันานาชาติเพื่อการจดัการ    จํานวน 18 หนวยกิต 

7. International School of Management     18 credits 

 7.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 

 7.1 Bachelor of Business Administration (International Program) 

1) บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) จากกลุมวิชาตอไปน้ี  

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

     กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

          World Language                                            (Requirement of 6 credits 2 courses) 

GE084 ภาษาไทยและวฒันธรรม      3(3-0-6) 

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

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

 กลุมทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  บังคับเลือก 3 หนวยกติ (1 วิชา)  

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

 หรือ กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม  บังคับเลือก 3 หนวยกติ (1 วิชา) 

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

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

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  

 

 7.2 หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) 

 7.2 Bachelor of Accountancy (International Program) 

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

from the following groups: 

     กลุมภาษาของโลก      บังคับ 6 หนวยกิต (2 วิชา) 

          World Language                                            (Requirement of 6 credits 2 courses) 

GE084 ภาษาไทยและวฒันธรรม      3(3-0-6) 

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

2) เลอืก 12 หนวยกิต (4 วชิา) จากกลุมวิชาในสวนที่ 1 และ 2 

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

เลือกเรียนจากรายวิชาตามที่คณะเสนอ/กําหนด โดยเปนรายวิชาที ่มี Learning Outcomes ตรงหรือ

ใกลเคียงกับที่กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกําหนดไว 

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

determined by program management committee or School.  
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9.6 ขอกําหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต 

9.6 Regulation on Standardized Test Scores and Credit Transfer 

9.6.1 ขอกําหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

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

รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 

กรณีวิชาภาษาอังกฤษกําหนดใหใชผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อขอเทียบโอนและยกเวนรายวิชา

ภาษาอังกฤษได โดยนักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และจะตองดําเนินการเทียบโอน

ภายในชวง 3 สัปดาหแรกของภาคเรียนที่ทําการเทียบโอน โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน  2 ป  นับจาก

วันที่ผลสอบประกาศและตองเปนไปตามเกณฑการเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังตอไปนี้  

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

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

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

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

the English language proficiency criteria as follows:  

เกณฑ ก. หลักสูตรนานาชาติที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

เทานั้น 

Criterion A. International programs using English as the 

medium of instruction only  

เกณฑ ข. หลักสูตรที่ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆในการเรียน

การสอน 

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

medium of instruction 

รายวิชา 

(Courses) 

TOEIC TOEFL iBT IELTS CEFR รายวิชา 

(Courses) 

TOEIC TOEFL iBT IELTS CEFR 

1) GE071 600 ขึ้นไป 

600 or 

higher 

64 ขึ้นไป 

64 or higher 

6.0 ขึ้นไป 

6.0 or higher 
B1 1) GE071 350 ขึ้นไป 

350 or 

higher 

33 ขึ้นไป 

33 or higher 

4.5 ขึ้นไป 

4.5 or higher 
A2 

2) GE071 

   GE072 

650 ขึ้นไป 

650 or 

higher 

73 ขึ้นไป 

73 or higher 

6.0 ขึ้นไป 

6.0 or higher 
B2 2) GE071 

   GE072 

450 ขึ้นไป 

450 or 

higher 

46 ขึ้นไป 

46 or higher 

5.5 ขึ้นไป 

5.5 or higher 
B1 

3) GE071  

    GE072 

    GE073 

700 ขึ้นไป 

700 or 

higher 

 

81 ขึ้นไป 

81 or higher 

6.5 ขึ้นไป 

 6.5 or higher 

B2 3) GE071 

   GE072 

   GE073 

550 ขึ้นไป 

550 or 

higher 

58 ขึ้นไป 

58 or higher 

5.5 ขึ้นไป 

5.5 or higher 

B2 

4) GE071    

    GE072  

    GE073  

    GE074 * 

750 ขึ้นไป 

750 or 

higher 

 

89 ขึ้นไป 

89 or higher 

 

6.5 ขึ้นไป 

6.5 or higher 

 

C1 4) GE071 

   GE072 

   GE073 

      GE074 ** 

600 ขึ้นไป 

600 or 

higher 

64 ขึ้นไป 

64 or higher 

6.0 ขึ้นไป 

6.0 or higher  

B2 

  หมายเหตุ (Remarks):    

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

as the medium of instruction only.   

** สําหรับนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ในหลักสูตรภาษาไทยและหรือภาษาอ่ืนๆ 

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

 

9.6.2 ขอกําหนดเร่ืองการใชผลคะแนนและการเทียบโอนหนวยกิต ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

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

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยกําหนดใหนักศึกษาสามารถเทียบโอนเพื่อยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปได 

โดยการเทียบโอนและคาใชจายในการเทียบโอน ใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่

เกี่ยวของ  

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

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

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

expense.  

 

9.7 หลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

9.7 Criteria for Grade Assignment 

หลักเกณฑในการใหระดับคะแนนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปทุกวิชาเปนแบบเกรด มีลําดับชั้นที่ระบุไวใน

รายละเอียดของ ขอ 14 สัญลักษณแสดงผลการศึกษา ในขอยอย 14.1 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคาไทย วา

ดวย การศึกษาระบบหนวยกิต ชั้นปริญญาบัตร พ.ศ. 2545 

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

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

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

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

points”. 
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คําอธิบายรายวชิา (Course Descriptions) 

 สวนที่ 1 เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู จํานวน  

หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2) ดังตอไปน้ี 

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

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

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

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

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

 

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

     9 credits) 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

(English for Everyday Communication) 

3(3-0-6) 

           พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟง

เพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย การ

แนะนําตนเอง การถามตอบและแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 

การอานขอความ ระดับยอหนาท่ีหลากหลายเพ่ือจับใจความสําคัญ และการเขียนขอความสั้น ๆ ใน

รูปแบบท่ัวไปและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Development of English communication skills in everyday life focusing on  

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

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

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

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

writing short passages in both general and electronic forms 

 

   

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     

(Business English for International Communication 1) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการในชีวิตประจําวัน หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

           พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการ

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ซ่ึงประกอบดวย การฝกสนทนาทางโทรศัพท การนําเสนอขอมูล 

การเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การอานขาวหรือ

บทความเพื ่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

          Development of business English skills for communication in the present 

world through the integration of the four skills of listening, speaking, reading, and 
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writing, including telephone conversation; presenting, comparing, and analyzing 

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

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

   

GE073  ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2          

(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) 

 เงื ่อนไข  ศึกษากอน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการ

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบดวย การฝกเสนอและอภิปราย

ขอคิดเห็น การสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน  การอานขาวหรือ

บทความเพื ่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมีการอานนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และการเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม   

Development of business English skills for communication in the present 

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

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

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

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

cultural understanding  

 

   

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

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสรางและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ 

และความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการตระหนักถึงปญหาและโอกาส  เพื่อคนหา

แนวคิดและหนทางเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและสรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอด

ใหเกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม 

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

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

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

 

   

GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  

1) วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) เปนวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนฯ 

 



37 
 

 กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและความทาทายของ

การสรางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ  โครงสรางและแนวคิดตลาดที่สําคัญ กระบวนการการนํา

ไอเดียมาสูตลาดโดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียที่เปนที่นิยม การออกแบบโมเดล

ธุรกิจและกลยุทธแรงยึดเหนี่ยวสําหรับสตารทอัพ ความสามารถและความนาสนใจในการเปน

ผูประกอบการ 

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

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

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

frameworks and methodologies. Business model design and cohesive strategy for 

startups. Capabilities and interest in being an entrepreneur. 

 

   

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6) 

 ความรู พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับพาณิชยอ ิเล ็กทรอนิกส ประเภทและรูปแบบของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส องคประกอบที่สําคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเตรียมความพรอม 

เพื่อการเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตลาดอิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางการ

ขายและการติดตอสื่อสารกับลูกคา วิธีการชําระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดสงสินคา 

และการฝกปฏิบัติการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

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

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

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

methods, shipping and e-commerce implementation. 

 

   

GE137  การสื่อสารหัวการคา  

(Business Communication) 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหกลุมผูบริโภค เครื่องมือการสื่อสารการตลาด การ

วางแผนการสื่อสารการตลาด การออกแบบเนื้อหา การสื่อสารเพื่อสรางตราสินคา การพัฒนา

บุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนองาน มารยาทและจริยธรรมการสื่อสารธุรกิจ   

Situation analysis, Consumer Analysis, Marketing Communication Tools, 

Marketing Communication Planning, Message Design, Brand Communication, 

Personality Development, Presentation Technique, Etiquette and Ethics in 

Communication  

 

   

GE138 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 

3(3-0-6) 

 

 

 

แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเปนผูประกอบการ 
หนาท่ีธุรกิจดานการจัดการองคการ การผลิต การบัญชี การเงิน ภาษีอากร การตลาด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  
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 Foundation of business concept, business system, business model, 
entrepreneurship, business functions in organization management, production, 
accounting, finance, taxation, marketing, and human resource management, 
business ethics and social responsibility.  

 

GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  เทียบเทา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด (Digital Innovative 

Thinking and Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

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

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

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

on fundamental skills for application usage and modern application program 

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

assessing data and big data leading to innovation responding to digital 

business’s needs  

 

 

สวนที่ 2  เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

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

กลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

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

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

or elective courses from the following groups:  

 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

1.1 กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 

3(3-0-6) 

 ประเภทของธุรกิจออนไลน  พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน  การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน  การเริ่มตนทําธุรกิจ และการสรางเว็บไซตธุรกิจออนไลน กลยุทธ

การตลาดสําหรับธุรกิจออนไลน เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  การตลาดบนสื่อสังคมสําหรับ

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

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

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

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

   

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญา

ทางธุรกิจ  สัญญาเชา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การ

เจรจาตอรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส ําหรับ

ผูประกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 

Law and regulation relating to entrepreneur or startup business. Business 

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

licensing agreement, employment contract and other related contract.  Acquiring 

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

entrepreneur 

 

   

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาซ้ือขายสินคาและกฎหมายการโอนเงิน

และการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายแลกเปลี่ยน ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส กฎหมายคุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

Electronic Transactions Law, sale contract, payment and electronic fund 

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

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

relating to electronic transactions 

 

   

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

3(3-0-6) 

 รูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ขอมูล

สําคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและราคา

หลักทรัพย  กลยุทธการซ้ือขายหุนแบบตาง ๆ  การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัด

พอรตการลงทุน และการจําลองการซ้ือขายหลักทรัพย 

Thai economy and business, introduction to stock trading, important 

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

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

investment portfolios, and simulated stock trading 
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GE108 การบริหารความม่ังคั่ง 

(Wealth Management) 

3(3-0-6) 

 การวางแผนทางการเงิน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดการเงินและความเสี่ยงในการลงทุน 

การลงทุนที่นําไปสูความมั่งคั่งผานการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร อสังหาริมทรัพย ทองคํา การ

ประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพื่อประโยชน

ทางดานภาษ ี

Financial planning, financial market and investment risk. Wealth investments 

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

investment planning for the tax benefits. 

 

   

GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  

(Food Business for Wellness and Beauty) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ลักษณะความสําคัญและบทบาทของอาหารเพื ่อสุขภาพและความงาม  

ประเภทและตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิงการคา กระบวนการ

ผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโนมทิศทางของผลิตภัณฑ

อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

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

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

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

for wellness and beauty 

 

 
GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและคุณประโยชนของสัมมาทิฏฐิ กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนา

สัมมาทิฏฐิใหเกิดมีขึ้นไดในชีวิตประจําวัน การนําสัมมาทิฏฐิมาใชในการดําเนินชีวิต การบริหาร

จัดการ การแกไขปญหาและขอขัดแยงในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

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

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

administrative management, as well as problem and conflict solutions in 

entrepreneurs’ business operations. 

 

   

GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE101 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ
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ตาง ๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา  การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที ่ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที ่ขับเคลื ่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม  และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง  ซึ ่งทําการ

ออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงการเรียนรูในดานมายเซ็ทและกระบวนการของการสรางการ

ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผานการเรียนรูผานประสบการณอยางลึกซึ้ง  ทั้งนี้รายวิชา

ยังมุงเนนกระบวนการสํารวจคนหา  ซึ่งเปนกรอบแนวคิดของขั้นตอนที่ 0 และเครื่องมือในการ

ออกแบบเชิงความคิด 

Project based leaning and challenge in process of exploring and defining 

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

necessarily resources and capability which is crucial and related to successfully 

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

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

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

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

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

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

design thinking. 

   

GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ

ตางๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที ่ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที ่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ ่งทําการ

ออกแบบมาเพ่ือพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรมใหมากกวา โดยจะเนนการใชกระบวนการและมุงเนนแนวคิดในดานการทดลองและการ

สรางตนแบบอยางรวดเร็ว ผานการเรียนรูผานประสบการการณที่แตกตางในดานนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยี   

Project based learning and challenge in process of exploring and defining 

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

necessarily resources and capability which is crucial and related to successfully 
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Explore, Experiment with, and Execute on an entrepreneurial driven innovation (the 

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

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

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

develop students’ IDE Mindset further beyond the prior level and required more 

rigorous use of the IDE process, with a great emphasis on the Experiment mindset 

and rapid prototyping through learning experience in a different innovation or 

technology. 

   

GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนดวยผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE112 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน  

 การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา 

คุณคา ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ

ตางๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที ่ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที ่ขับเคลื ่อนโดย

นวัตกรรม) โดยจะสรางความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสรางผลกระทบในเชิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ ่งทําการ

ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางใหนักศึกษามีความม่ันใจและความตองการท่ีจะมองตาง คิดใหญ 

และทําเล็ก ในรายวิชานี้จะเนนการใชกระบวนการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมท่ี

เพิ่มเติมในสวนการดําเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดยจะตองเขาใจในการขยายตัว

และการจัดหาเงินทุนผานการเงินของผูประกอบการ   

Project based learning and challenge in process of exploring and defining 

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

necessarily resources and capability which is crucial and related to successfully 

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

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

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

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

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

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

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

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

seeking funding. 
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GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 

(Innovation Drive Entrepreneurial Project 1) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE111, GE112, และ GE113  

 ศึกษาผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา 

ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ 

ที่สําคัญและเกี่ยวของปญหาและความทาทายที่นักศึกษาเลือก ทั้งนี้จะตองผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ โดยโครงการจะตองเปนโครงการที่สามารถที่ขยายตัวไดและสามารถที่จะทําใหเกิด

ความนาสนใจและใหญกวาโครงการท่ีนักศึกษาเคยไดดําเนินการมา 

          Project based learning and challenge in process of exploring and defining 

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

necessarily resources and capability which is crucial and related to selected 

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

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

previous project that students have done. 

 

   

 

GE115  โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2  

(Innovation Drive Entrepreneurial Project 2)  

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE114  

 ศ ึกษาผ านโครงการต อเน ื ่องจากว ิชา โครงการการประกอบการท ี ่ข ับเคล ื ่อน 

โดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  

          Continuous Project based learning and challenge after IDE Project 1 

 

   

GE116 การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 

(Accounting for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

 หลักการเบื้องตนทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษีอากร สําหรับผูประกอบการ 

Basic principles of financial accounting, managerial accounting and taxation 

for entrepreneur 

 

   

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 

(Economies of Asian Countries) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆที่สําคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้น 

ตลอดจนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียและท่ัวโลก  

Economies and the development of some important Asian countries. This 

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

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

of the world. 
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GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ ความสําคัญและคุณคาของการสรางกิจการเพ่ือสังคม ศึกษา

เทคนิคการดําเนินการ รวมทั้งโอกาส ปญหา และอุปสรรคเกี่ยว กับการสรางกิจการเพื่อสังคม โดย

การใชกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติจริงในชุมชน 

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

Techniques for managing including opportunities, problems and obstacles relating 

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

communities. 

 

   

GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของผูบริโภคตอระบบเศรษฐกิจ แหลงที่มาของรายไดและรายไดที่ใชไดจริง 

ปจจัยที่กําหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินคาและบริการตางๆ สินเชื่อเพื่อการบริโภค   

การใชบริการประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการเงินสวนบุคคล แผนการออมและการ

เลือกรูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุนและการเลือกวิธีการลงทุน บริการท่ีรัฐใหแกผูบริโภค 

การควบคุมราคาสินคา และการคุมครองผูบริโภค 

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

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

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

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

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

government service for consumers, price control and consumers protection. 

 

   

GE122 การนําเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน 

(Intensive Pitching Workshop) 

3(2-2-5) 

 การนําเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอรใหกับนักลงทุน การใชตนแบบของ

โครงงานเพ่ือนําเสนอ เทคนิคการโนมนาวนักลงทุน การนําเสนอธุรกิจจากโครงงานเพ่ือระดมทุน       

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

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

the project to raise funds. 

 

   

GE123 พ้ืนฐานการเงิน 

(Basics of Finance) 

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวคิดดานการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะการเงินสวนบุคคลตลาดการเงิน

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

Financial Services. 

   

GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

3(3-0-6) 

 วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบการเงินของประเทศออสเตรเลีย   และ

เปรียบเทียบความแตกตางกับกฎหมายและระบบการเงินของประเทศไทย  โดยเนื ้อหาจะ

ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการเงิน กฎหมาย สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับใช และขอยกเวนของ

กฎหมาย  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตามหลักจริยธรรมในบริบทของ

ประเทศออสเตรเลีย เอเซีย และโลก  นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไขปญหาเพื่ออธิบาย

เนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริการจัดการ และการเงินที่อยูในรายวิชานี้ และตองมีทักษะข้ัน

พ้ืนฐานท่ีจําเปนในกระบวนการวิจัยและการเขียน 

This course supports students in understanding the particular aspects of law 

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

structures and processes. Topics include components of the Australian financial 

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

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

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

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

introductory skills of academic research and writing. 

 

   

GE130 การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย 

(Australia Taxation) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี ่ยวของกับภาษีเงินไดในประเทศออสเตรเลีย ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการ

วางแผนภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การสื่อสารขอมูลและใหคําปรึกษาดานภาษีแก

ลูกคาผูเปนผูเสียภาษี วิชานี้เนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ และการ

สื่อสาร  

Australian income tax laws with specific emphasis on how to access 

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

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

business environments and learn how to communicate technical tax information to 

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

communication are enhanced throughout. 
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GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย 

(Australia Business Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย กรอบแนวคิด

ดานกฎหมายซึ่งสงผลตอการจัดตั ้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล ความสัมพันธภายในและ

ภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในออสเตรเลียซ่ึงรวมถึงหุนสวน

และสหกรณ 

          Australian Business Law introduces students to the registered company as 

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

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

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

contrasts the company with other types of business organization including 

partnerships and co-operatives. 

 

   

GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

กรอบแนวคิดดานกฎหมายซึ่งสงผลตอการจัดตั้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล ความสัมพันธ

ภายในและภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา 

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

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

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

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

organization. 

 

   

GE133 การคาภาษีอากรสําหรับประเทศเมียนมา 

(Myanmar Taxation) 

3(3-0-6) 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีการคา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆ

ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

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

and other taxes in Myanmar. 

 

   

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยุโรป 

(European Business and Cultures) 

3(3-0-6) 

 ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในยุโรป ประวัติความเปนมาของธุรกิจใน

ยุโรป วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของยุโรป 

 



47 
 

Fundamental knowledge necessary for doing business in Europe, business 

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

   

GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures) 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในเอเชีย ประวัติความเปนมาของธุรกิจ

ในเอเชีย วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของเอเชีย 

Fundamental knowledge necessary for doing business in Asia, business 

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

 

   

GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 

3(3-0-6) 

 
ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศจีน ประวัติความเปนมาของ

ธุรกิจในประเทศจีน วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของประเทศจีน 

Fundamental knowledge necessary for doing business in China, business 

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

 

 

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย หนาท่ี ความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑท่ีมีตอสังคม ประเภทและรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ แนวคิดเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑ  การบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ  การตลาดของพิพิธภัณฑ การอนุรักษและการจัดแสดง  พิพิธภัณฑทองถิ ่นหรือ

พิพิธภัณฑพื ้นบาน  ตัวแบบพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวมของชุมชนและสังคม

พิพิธภัณฑในอุดมคติ  พิพิธภัณฑเสมือนจริง 

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

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

museums, museum management, museum marketing, conservation and exhibition 

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

and ideal museum society, virtual museum 

 

   

GE370 ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

3(3-0-6) 

 กระแสทองถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนที่นําไปสู

การสรางสินคาทางวัฒนธรรม  กระบวนการสรางและผลิตสินคาทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดย

เก็บขอมูลในทองถิ่นบานเกิดเพื่อแสวงหาสินคาจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมาตอยอดสรางสรรคให

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

concepts relating to geographical indication and local culture leading to cultural 

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

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

geographical indication 

   

GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา  

การคุมครองผลงานท่ีเกิดจากทรัพยสินทางปญญา  การอนุญาตใหใชสิทธิ การจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา การเอาผิดกับผูละเมิด รวมถึงคดีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

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

registration and infringement of intellectual property including related case studies 

 

   

GE456 การทองเท่ียวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  

(Geography and Cultural Tourism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะ และความสําคัญของภูมิศาสตร ที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิง

สรางสรรค  เอกลักษณและลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการ

ทองเที่ยวใหสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การนําความรูไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเท่ียว  

Characteristics and importance of geography influencing culture and creative 

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

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

 

   

GE139 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

  ความหมาย  เครื่องมือ  ขั้นตอน การวางแผน การออกแบบเนื้อหา การประเมินผลการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการวิเคราะห กรณีศึกษาดานการสื่อสารการตลาด 

          Definition, marketing communication tools, marketing communication 

process, marketing communication evaluation and case study in marketing 

communication 

 

   

GE140 การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

(Sustainable Development) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนในองคกรตาง ๆ อาทิ องคกรธุรกิจ องคกรระหวาง

ประเทศ องคกรมหาชน องคกรราชการ และองคกรไมแสวงหากําไร มุงเนนการขับเคลื่อนองคกร

ดวยภาวะผูนําแบบยั่งยืนเพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
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และวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการศึกษาแนวคิด หลักการ 

และกระบวนการในการดําเนินงานที่สนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต

โมเดลเศรษฐกิจใหม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

To understand the key concept of sustainable development and 

organizational roles in contributing to the ultimate goals of sustainability from 

different perspectives. Creating an effective business alignment on how they 

contribute to the achievement of the sustainable development agenda that 

consolidate a strong license to operate and to differentiate themselves from 

competitors while satisfying stakeholders. Promote and utilized Sufficiency Economy 

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

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

Economy. 

 
GE141 การสื่อสารเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 

(Tourism Communication) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  ความสําคัญของ

การจัดการทางการสื่อสารเพ่ือธุรกิจทองเท่ียว  กระบวนการสื่อสารและรูปแบบของการจัดการการ

สื่อสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว  การบูรณาการทางการสื่อสารเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว วิเคราะห

กรณีศึกษาและฝกปฏิบัติ 

Concept and principle of tourism communication, tourism communication 

management, integrated communication in tourism communication, case study and 

practicing tourism communication 

 

   

GE142 การออกแบบบริการ 

(Service Design) 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ออกแบบมาเพื่อการทําความเขาใจและการปฏิบัติของการออกแบบบริการ โดย

เริ่มจากการเขาใจความทาทายในปจจุบันของผูใช ไปจนถึงการพัฒนาระบบการออกแบบบริการใน

อนาคต  

Understanding and practice of service design starting from understanding 

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

in the future 

 

   

GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ 

(Business Rhetoric) 

3(2-2-5) 

  การถายทอดความคิด  องคประกอบการพูดและการเลือกเนื้อหาการพูดเพื่อการนําเสนอ

ทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติ   

 



50 
 

Communicating thoughts, speech elements and speech content selection 

for business presentation, practice 

   

GE144 การเขียนเพ่ือการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ 

(Writing for Creating Business Image) 

3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการใชภาษาเพื่อการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ  และฝกปฏิบัติการใชภาษาใน

ลักษณะตาง ๆ เพ่ือภาพลักษณท่ีดีทางธุรกิจ   

Principles and techniques of language use for creating business image, 

practice different language styles usage to creative impressive business image 

 

   

GE145 กฎหมายสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

(Introduction to Environment Law) 

3(3-0-6) 

 วิกฤตการณของสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอโลก กฎหมายเกี ่ยวกับการคุมครอง

สภาวะแวดลอมในดานการควบคุมมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐใน

การประกันสิทธิของประชาชน และมาตรการเกี ่ยวกับการเรียกรองคาเสียหายจากคดีสภาวะ

แวดลอม ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชท่ีดิน และกฎหมายผังเมือง 

Environment conditions that affect the world, law concerning environmental 

protection in controlling pollution, protection of environment and nature, 

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

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

 

   

GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑเบื้องตน 

(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุมครองผูบริโภค ระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการคุมครองของผูบริโภค มาตราการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานคุณภาพของสินคาและบริการ ราคา การปดสลาก การบรรจุ 

หีบหอ การโฆษณา หนวยงานในการคุมครองผูบริโภคตาม พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค และตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ 

Principles of consumer protection, legal measures relating to consumer 

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

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

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

well as protect liability law. 
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GE147 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบื้องตน  

(Introduction to Law of Business Crime) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และแนวคิดเกี ่ยวกับการกอตัวของ

อาชญากรรมทางธุรกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากหางหุนสวนบริษัท (Corporate Crime) 

มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการดําเนินการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้

รวมถึงการไดเปรียบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ ไดแก ความผิด

เกี่ยวกับการโจรกรรมขอมูล การดักฟงทางโทรศัพท (Wire Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมาย

เกี่ยวกับกฎหมายปองกันการฟอกเงิน 

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

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

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

wiretapping. The subject also covers money laundering law. 

 

   

GE148 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเบื้องตน 

(Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี ่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย องคกรและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ รวมถึงการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย การระดมทุนดวยการออกและเสนอขายหลักทรัพย ความหมายและประเภทของ

หลักทรัพย การออกและเสนอขายหลักทรัพย ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย การ

กระทําที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการและ

ประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย 

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

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

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

trading, hostile takeovers, and specific topics on securities law 

 

   

GE149 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศเบื้องตน 

(Introduction to International Investment Law) 

3(3-0-6) 

 กฎเกณฑเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศทั้งการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) 

การลงทุนทางการออม (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ กฎหมายและ

นโยบายขององคกรการคาโลก (WTO) ท่ีมีผลกระทบกับการลงทุนระหวางประเทศ 

Principles relating to international investment law covering direct investment 

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

that relate to international investment. 
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GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Personal Data Protection Law) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรอบความตกลงและความ

รวมมือระหวางประเทศเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กฎหมายยุโรปวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล (GDPR) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย 

รวมถึงกรณีศึกษาจากท่ัวโลกในเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

Theories and guidelines on personal data protection, agreements and 

cooperation frameworks regarding personal data protection, general data protection 

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

case studies regarding personal data protection. 

 

   

GE151 การจัดการธุรกิจกีฬา 

(Sports Business Management) 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาความคิดของผูประกอบการและแนะนําแนวคิดของกีฬาเปนธุรกิจ การพัฒนา

และบูรณาการทฤษฎีความคิดทักษะความคิดและความสามารถของผูประกอบการเพื่อสํารวจและ

สรางความคิดจัดกิจกรรมแกปญหาและสรางมูลคาใหกับธุรกิจกีฬาเปนหนึ่งใน ธุรกิจบันเทิงท่ี

เติบโตเร็วท่ีสุดในโลกและโดยเฉพาะในเอเชีย 

Developing an entrepreneurial mindset and introducing the concept of Sport 

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

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

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

entertainment businesses in the world and specifically in Asia. 

 

   

GE152 การจัดการธุรกิจสูความย่ังยืน 

(Business Management for Sustainability) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กระบวนการในการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจและสังคม  

Concept of sustainable development, corporate responsibility to society and 

the environment, business management processes for sustainability, corporate 

social and environmental responsibility activities, application of the sufficiency 

economy philosophy for the sustainability of business and society. 

 

   

GE153 การจัดเทศกาลและงานรื่นเริง   

(Festival and Special Event Management) 

3(2-2-5) 

 องคประกอบและรูปแบบของงานเทศกาลงานรื่นเริง บทบาทหนาที่ของฝายตางๆ การ

จัดการดานการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ  
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Elements and types of festivals and events; roles and duties of each section; 

financial management; budget allocation; advertising and public relations 

 

     1.2 กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  

               (Science, Technology and Environment 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 

3(3-0-6) 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที ่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม ผลิตภัณฑการเกษตร 

การแพทย การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณหรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ

สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม

ท่ีมีตอการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก  

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

medical, communication, biological technology, power storage equipment and 

system, 3 - dimension printing technology, smart materials, alternative energy 

technology, new technology affecting ways of life, business management, and world 

economy. 

 

   
 

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกิจ 

(Analytical Thinking for Business) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติที่มีตอธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ชวย

ในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ  

Introduction to mathematic and statistical analysis in business, techniques 

and tools assisting effective analytical and synthetic thinking  

 

   

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 

3(3-0-6) 

 เกษตรกับประเทศไทย 4.0  ภูมิปญญาทองถิ ่นดานการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  

เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกสและสวนแนวตั้ง  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การใชประโยชนจากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร 

เกษตรอินทรีย ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทําธุรกิจเกษตร  

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

sufficiency farming theory, Hydroponics Technique and Vertical Farm, Biotechnology 

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

Organic Farming, Farming trends in Thailand, case studies on farming business. 
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GE205 ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของเครื ่องสําอางสําหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑดูแลและตกแตงเสนผม  ผลิตภัณฑตกแตงสีสันบน

ใบหนา  ผลิตภัณฑสําหรับชองปาก  ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและผู ใหญ  ผลิตภัณฑแนวสปา   

แนวทางเลือกการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง  หลักการใชเครื่องสําอางแตละประเภทในการเสริมความ

งาม นวัตกรรมเครื่องสําอางท่ีเปนประโยชนในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม  

Importance of cosmetics for health and beauty, types of cosmetic products, 

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

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

instructions, benefits of cosmetic innovation on health and beauty technology 

 

   

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 

3(3-0-6) 

 เปนวิชาท่ีเกี่ยวกับการจัดการและการใชประโยชนจากขยะรีไซเคิล ประเภทและสัญลักษณ

ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องตน การคัดแยกและเปลี่ยนขยะเปนเงิน มุงเนนในเชิงปฏิบัติและ

ความรูในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดลอมในสังคมแบบย่ังยืน  

This course will study about recycling management and waste utilization, 

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

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

will also learn about marketing management, recycling management for sufficient 

economy and environmental sustainability.  

 

   

GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปนเบื้องตน  

(Counting and Elementary Probability) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีความนาจะเปนเครื่องมือและกลยุทธการนับจํานวนวิธีการแจกแจง  

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

 

   

GE212 พ้ืนฐานสถิต ิ 

(Basics of Statistics) 

3(3-0-6) 

 หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิติขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยการสุมตัวอยางลําดับการแปร

ผันปจจัยกําหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย  

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

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

testing and regression. 
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GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร 

(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6) 

 หลักการเบื้องตนของทางตรรกศาสตร คาความจริงทางตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณ 

แนวคิดของการมีเหตุผลและความจริงและความสัมพันธของการนิรนัย  

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

of validity and truth and their relation to formal deduction. 

 

   

GE216 พีชคณิตเชิงเสน 

(Linear Algebra) 

3(3-0-6) 

 มโนทัศนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเสนซึ่งประกอบไปดวยระนาบและปริภูมิ โครงสรางของ

ปริภูมิ ปริภูมิเชิงเสน เมทริกซ กฎของการดําเนินการทางเมทริกซ และการประยุกตใชงาน  

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

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

practical examples of their application. 

 

   
 

GE461 สิ่งแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) 

 ปรากฏการณ  ประเด็นปญหาสิ ่งแวดลอม  อันเนื ่องมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบ

การเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสรางทางภูมิศาสตรและการเคลื่อนยายของกลุม 

ชาติพันธุ  นโยบายและขอตกลงความรวมมือที ่ เก ี ่ยวของกับสิ ่งแวดลอมของประชาคม

อาเซียน  โครงสรางองคกรและกลไกความรวมมือดานสิ่งแวดลอมของอาเซียน และแนวทาง 

การจัดการสิ่งแวดลอมในอาเซียนอยางย่ังยืน  

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

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

agreements relating to ASEAN environment, ASEAN’s environmental organizational 

structures and cooperation mechanisms, sustainable environmental management  

 

   

GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

3(3-0-6) 

 นิยาม และขอบเขตของ ตัวแบบ BCG และ เศรษฐกิจหมุนเวียน ประเทศไทยกับ Circular 

economy เศรษฐกิจ หมุนเวียนเพื ่อความยั ่งยืน โมเดลทางธุรกิจจากเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กรณีศึกษาทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร  

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

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

economy. Case study of circular economy for business, industry, and agriculture. 
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GE224 การดํารงชีวิตทามกลางภยัพิบัติและวิกฤตการณในอนาคต 

(Living in Disaster and Future Crisis) 

3(3-0-6) 

 ประเภทและรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติทางสังคมและสิ่งแวดลอม สาเหตุของการเกิดข้ึน 

หลักการเพื่อการอยูรอด ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบเพื่อการอยูรอดทั้งในสถานการณปกติ

และสถานการณวิกฤติ การวางแผนจัดการภัยพิบัติและวิกฤติทางสังคมตอสิ่งแวดลอมในอนาคต 

วิเคราะหกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ฝกทักษะการคิดและนําเสนอผลงานท่ีสามารถใชเพ่ือดํารงชีพ

ทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  

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

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

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

thinking, presentation and sharing ideas  

 

   

GE225 จิตวิทยาสิ่งแวดลอมกับสุขภาวะ 

(Environmental Psychology and Well-being) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาปฏิสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ทั้งสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

มนุษยสรางขึ้น นําหลักจิตวิทยาการรับรู การรูคิด การตอบสนองของมนุษยตอสิ่งแวดลอม การ

ปรับพฤติกรรมและหลักการออกแบบมาใช รวมทั้งศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางใน

การศึกษาเชิงสหวิทยาการเพ่ือประโยชนในทางทฤษฎีและการประยุกตใช  

Environmental psychology studies interactions between human and the 

environments; natural environment and built environment; by employing cognitive 

and learning psychology, human reaction to the environment, behavior 

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

interdisciplinary study that would serve theoretical and applicational outcome  

 

   

GE226 ชีวิตมนุษยกับการตระหนักรูทางเทคโนโลยี 

(Human Life and Technology Awareness) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหลากหลายของเทคโนโลยีกับสภาพแวดลอมของชีวิตมนุษยผานมุมมอง

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิเคราะหการตระหนักรูของผูคนในสังคมท่ีตองใชชีวิตอยูทามกลาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในดานตาง ๆอาทิ เทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล มัลติมิเดีย 

สุขภาพ การแพทย พลังงานทดแทน การคาดการณและการควบคุมธรรมชาติ รวมถึงแนวโนมของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ในอนาคต อภิปรายผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลตอประชากรและความ

เปลี่ยนแปลงภาพรวมของชีวิตผูคน สังคม ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม  

A study of technological and environmental diversities of human life from 

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

people living amongst modern technologies and innovations such as technologies 

in data management, multimedia, health, medical sciences, renewable energy, 
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natural forecast and control as well as trend of technologies in the future; 

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

system, and environment as a whole  

 

           1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 

3(3-0-6) 

 ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคนไทยในอดีตและปจจุบันในการใช

สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยดานการเกษตร  การแพทยและอุตสาหกรรม    

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

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

 

   

 
GE217 การฟนฟูสุขภาพเบื้องตน 

(Basic of Health Rehabilitation) 

3(3-0-6) 

 ความรูพ้ืนฐานในการฟนฟูสุขภาพเบื้องตน กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด จิตบําบัดในงาน

ฟนฟูสุขภาพ การฟนฟูสภาพดานจิตสังคม ฟนฟูสภาพแบบองครวมระดับบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน   

Basic knowledge of health rehabilitation in physical therapy, occupational 

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

rehabilitation for individuals, family, and community. 

 

   

GE218 การสื่อสารเชิงสขุภาพ 

(Health Communication) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและหลักการสื่อสารดานสุขภาพ การประชาสัมพันธเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการเลือกใชสื่อเพื่อการจัดการเชิงประชาสัมพันธ 

และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารดานสุขภาพ  

Concept and principle of health communication, public relations for health 

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

public health, practice communication technique and technology for health. 

 

   

GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

(Health Promotion in Older Persons) 

3(3-0-6) 

 โครงสรางประชากรผูสูงอายุและผลกระทบตอสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ

ระบบสุขภาพ ความตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีและที่มีขอจํากัดเล็กนอยใน

การทําหนาที ่  แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การจัดการระบบและ

รูปแบบในการดูแลผูสูงอายุ ประเด็นสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูสูงอายุ  
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Demographic data of the aging population and its impact on social, cultural, 

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

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

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

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

   

GE220 สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบื้องตน 

(Basic of Physiology for Exercises) 

3(3-0-6) 

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยที่ตอบสนองตอการออก

กําลังกายทั้งในขณะออกกําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การเปลี่ยนแปลงของรางกายในการ

ออกกําลังกายเพื ่อสุขภาพและเพื ่อการแขงขัน ปจจัยที ่ม ีผลกระทบตอการออกกําลังกาย  

การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อมีกิจกรรมลดลง รวมถึงวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งใน

คนปกติและนักกีฬา  

Physiological adaptations of various human body systems to acute and 

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

for health and for competition, factors affecting exercises, effects of physical 

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

athletes. 

 

   

GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพ้ืนฐาน 

(Basic of First Aid Caring) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล และการดูแลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการ

ปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การคัดกรองผูปวย และ

การเคลื่อนยายผูปวย   

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

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

 

   

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health Science Promotion) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย และความสําค ัญของว ิทยาศาสตรส ุขภาพ แนวคิดส ุขภาพแนวใหม 

ความสัมพันธระหวางกระบวนทัศนสุขภาพแนวใหม กับกระบวนการสงเสริมสุขภาพ แนวคิดและ

ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล และชุมชนบน

พ้ืนฐานของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม   

Definition and importance of health science.  Concepts of new perspective 

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

and theories of health promotion for health behavior change at the individual and 
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community levels under the basis of socio-economic, culture as well as 

environment. 

   

GE404 จิตวิทยาวัยรุน 

(Adolescent Psychology) 

3(3-0-6) 

 แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี ่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ นในดานรางกาย สติปญญา 

อารมณ สังคม ปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ของวัยรุน ปญหาและการ

ปรับตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน การพัฒนาชีวิตอยางมีคุณคาและมีเปาหมาย  

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

developments of adolescents; factors effecting adolescents’ behavior and 

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

life goal and value 

 

   
 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ  ปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญาใน

แตละชวงวัย  

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

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

and intelligence at different ages 

 

   

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) 

 หลักการดูแลรางกาย การนวด โภชนาการ และการออกกําลังกายเพื ่อสุขภาพและ 

ความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจมใส ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมความงาม  

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

as well as concentration and clear mind, beauty products 

 

   

GE227 สุขภาพจิตวัยรุน 

(Adolescence's Mental Health) 

3(3-0-6) 

 การดูแลสุขภาพจิตในวัยรุน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนและการปรับตัวใน

ครอบครัว กลุมเพื่อนและการเขาสังคม การมีความรัก แนวทางการปองกันและแกไขความเครียด

ดวยเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหมีสุขภาพจิตและสุขภาวะท่ีดี  

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

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

techniques to promote good mental health and well-being 
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GE228 จิตวิทยาครอบครัว ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา   

(Family Psychology, Family Life and Sex Education) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาครอบครัวและชีวิตครอบครัวศึกษา หนาที่ของครอบครัว วงจร

ชีวิตครอบครัว การเลือกคูครอง การสื่อสารและสัมพันธภาพในครอบครัว การบริหารทรัพยากรใน

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู เพศสัมพันธและเพศศึกษาปญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการ

แกไข รวมท้ังประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุในครอบครัว   

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

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

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

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

family context 

 

   

GE229 พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอายุ   

(Gerontology and Elderly Care) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแงมุมของชีวิตชราภาพ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อชวยให

ผูสูงอายุปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและใชชีวิตผูสูงวัยอยางมีความหมายและมีคุณภาพ รวมถึงการ

ใหการดูแลผูสูงวัยท้ังในดานกายภาพและจิตใจ  

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

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

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

 

 

             1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)   

1.4.1) กลุมวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) 

GE310 นาฎศิลปไทย 

(Thai Classical Dance) 

3(2-2-5) 

 หลักเบื้องตนและแบบแผนของนาฏศิลปไทย การฝกปฏิบัติการรําพ้ืนฐานเพลงชา เพลงเร็ว  

รําแมบท  

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

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

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

 

   

GE318 การละเลนและเพลงพ้ืนบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของศิลปกรรม หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภท 

ตางๆ ไดแก จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงรวมสมัยตาง ๆ ทั้งในดาน 

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

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

entertainment media relating to forms, contents, and aesthetic concepts 

   

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

(History of Thailand’s Society after Revolution) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วาดวยการพัฒนาประเทศตาม

แบบตะวันตก และผลกระทบที่มีตอสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน 

ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเปนไทย ทองถิ่น ตลอดจนอุดมการณชาติ  วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดํารงอยูของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน   

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

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

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

disentanglement, and existence of Thai society from the modernization to 

globalization periods 

 

   

GE368 คติชนสรางสรรค 

(Creative Folklore) 

3(3-0-6) 

 คติชนแนวใหมเพ่ือการสรางสรรค การนําทุนทางวัฒนธรรมมาเปนสินคา หรือกิจกรรมทาง

สังคม การสรางสรรคประเพณีประดิษฐ รวมท้ังอิทธิพลของคติชนแนวใหมท่ีมีตอสังคมไทยปจจุบัน  

Modern folklore for creativity, turning cultural capital into merchandise and 

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

folklore on current Thai society 

 

   

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Tradition and Festival in Thailand) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หนาท่ีของประเพณีและเทศกาลตอวิถี

ชีวิต  คติความเชื่อ  คานิยมและภูมิปญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจําปในสังคมไทย  

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

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

festivals in Thai society  

 

   

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  

(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) 

 ประวัติความเปนมาของหอการคาไทย  เครือขายของหอการคาไทย บทบาทของหอการคา

ไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทยตอสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลสําคัญ

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

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

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

   

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตรการทองเท่ียวไทย 

(Geography and History for Thai Tourism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตรของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและผลกระทบท่ีมีตอการทองเท่ียวไทย 

Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions 

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

tourism industry 

 

 
1.4.2) กลุมวิชาจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness) 

GE317 ศิลปะวิจักษณ  

(Art Appreciation) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของศิลปกรรม หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภท 

ตาง ๆ  ไดแก จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงรวมสมัยตาง ๆ ทั้งในดาน 

รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส  

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

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

entertainment media relating to forms, contents, and aesthetic concepts 

 

   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม ความสัมพันธระหวางประชานิยมกับระบบ

อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และสื่อมวลชนกับทุนนิยม บริบททางสังคม การบริโภควัฒนธรรมและ

การวิเคราะหวัฒนธรรมประชานิยมท่ีมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทย  

Meaning and characteristics of the popular culture. The relationship between 

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

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

Thai society in everyday lives 

 

   

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของสื่อบันเทิง วัฒนธรรมการสรางและเสพสื่อบันเทิงในใน

ภูมิภาคอาเซียน  ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีตอกันในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะหประเด็นนาสนใจท่ีปรากฏ

ในสื่อบันเทิงอาเซียน   

 



63 
 

Unique and shared characteristics of entertainment media, cultures of 

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

influences among the member countries, analyse interesting aspects appeared in 

ASEAN entertainment media   

   

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเรื ่องอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรคและสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ  ในประชาคมอาเซียน การปรับตัวและการดัดแปลง

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจการทองเท่ียว  แนวคิดชาตินิยม  และการแกไขวิกฤตของชาติ   

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

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

tourism economy, nationalism, and solutions to national crisis 

 

   

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 

(Foreign Culture Influence on Thai Arts) 

3(3-0-6) 

 การรับและบูรณาการวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา 

เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสรางสรรคศิลปะไทย 

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

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

creation of Thai arts 

 

   

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 

3(3-0-6) 

 พัฒนาการดานประวัติศาสตร ปรัชญา ภูมิปญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ 

ฯลฯ ท่ีสะทอนมุมมองอุดมการณสรางชาติของจีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

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

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

present 

 

   

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 

(Current World Events) 

3(3-0-6) 

 เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง

ความรวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน รวมท้ังเหตุการณสําคัญในประเทศไทย

ที่สัมพันธกับเหตุการณในโลก เพื่อใหสามารถคิด วิเคราะห วิจารณ และเปรียบเทียบเหตุการณ

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

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

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

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

   

GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

3(3-0-6) 

 ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑการจําแนกภาษา

ตาง ๆ ในสังคมการแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาที่มีตอ

พลเมืองในสังคม   

Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria for language 

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

multilingualism on people in society  

 

   

GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 

3(3-0-6) 

 แนววิธีศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลกตะวันตก มุงศึกษาปญหาปรัชญาในสมัย

ตาง ๆ ไดแก สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และหลังสมัยใหม เพ่ือเรียนรูรากฐานและพัฒนาการ

ของกระบวนทัศนทางความคิดตามวิถีตะวันตก  

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

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

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

of the thinking paradigm in the Western way  

 

   

GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 

3(3-0-6) 

 แนววิธีศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลกตะวันออก มุงศึกษาแนวคิดกระแสหลัก

จากอินเดีย จีน เกาหลี และญี่ปุน เพ่ือเรียนรูรากฐานและพัฒนาการของกระบวนทัศนทางความคิด

ตามวิถีตะวันออก  

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

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

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

 

   

GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 

3(3-0-6) 

 กําเนิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตรของสังคมที่เกี ่ยวของกับชา ใน

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ น และภูมิภาคอาเซียน ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาใน
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สังคมไทย เชนความเชื ่อ และคติตางๆ เกี ่ยวกับใบชาและการบริโภคชา การสรางสรรคธุรกิจ

ชา วัฒนธรรมรานนํ้าชาในภาคใต ขากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมรวมสมัยยุคโลกาภิวัตน   

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

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

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

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

rituals, tea as a contemporary culture in the globalization era  

   

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย 

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

3(3-0-6) 

 คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจาและการไหวเจา ศาลเจากับการตั้งชุมชนชาวจีน การดํารงอยู

และการเปลี่ยนแปลง ของศาลเจาจีนในสังคมไทย กรณีศึกษาศาลเจาและพิธีกรรมการไหวเทพเจา

จีนท่ีสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน  

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

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

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

worshipping Chinese Gods of Chinese-Thai people.  

 

   

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 

(Ethnic Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) 

 อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่สําคัญในสังคมไทย  การธํารงไวซึ่งชาติพันธุ ความแตกตาง

หลากหลายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุมชาติพันธุในสังคม  สังคมพหุลักษณ

ก ับความทาทายในประชาคมอาเซียน สํารวจพื ้นที ่ย านที ่อยู อาศัยของกลุ มชาติพันธ ุ ใน

กรุงเทพมหานครท่ีสําคัญ ๆ  

Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity, ethnic 

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

challenge in ASEAN community, survey of some significant ethnic locations 

in Bangkok  

 

   

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทางเพศ   แนวคิดและกระบวนทัศนใน

การศึกษาความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณทางเพศในมิติตาง ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร 

มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื่น ๆ ในบริบทสังคมไทย และการทําความเขาใจความหลากหลายทาง

เพศในสังคมไทย  
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Meaning and importance of gender diversity and identity, concept and 

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

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

   

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 

(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหวางโบราณคดีและศิลปกรรมประวัติของ

ศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกลเคียง และการศึกษานอกสถานท่ี    

Meanings of archaeology, relations between archaeology and history of arts 

in Thailand and neighboring countries, fieldtrip    

 

   

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตร ความเปนมาของภาพถาย  ความสําคัญและคุณคาของภาพถายในสังคม 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับภาพถาย  ความหมายของภาพถายที่มีคุณคาทั้งทางจิตใจและทาง

ประวัติศาสตร การสรางสรรคศิลปะการถายภาพ การผสมผสานทั้งทางดานแนวความคิด ทฤษฎี 

เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค  ความสามารถและทักษะที ่นําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน  สรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายเพ่ือจรรโลงใจตอสังคม 

Photography history, importance and value of photography in society, 

relationship between human and photography, meaning of photography with its 

sentimental and historical values, creation of photographic art by integrating 

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

to the creation of photographic art 

 

   

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 

(Animation History) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแต

ลําดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของ

เชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณดานวัฒนธรรม และความขัดแยงระหวางศิลปะกับอุตสาหกรรม 

History and development of animation, various aspects relating to animation 

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

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

conflict between art and industry 
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GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 

3(3-0-6) 

 ความรูเกี่ยวกับศาสนาสําคัญของโลก ไดแก ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาสําคัญ  ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสานทางศาสนา

ในปจจุบัน ศาสนาในทามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะหการนําศาสนามาใชแกปญหา 

ตาง ๆ ในสังคมไทย 

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

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

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

as a solution to social problems 

 

 

GE382 มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน  

(Manga, games, and J-anime) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาพัฒนาการของการตูน เกมสและอนิเมะในฐานะที่เปนวัฒนธรรมรวมสมัยของญี่ปุน

บทบาทของวัฒนธรรมดังกลาวตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงอิทธิพลตอสังคมไทย ศึกษาการตูน 

เกมส และอนิเมะท่ีนาสนใจบางเร่ือง  

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

Japanese culture; the role of anime, manga, and video game culture on the 

economy and society and its influence on Thai society; selection of interesting 

Japanese anime, manga, and games for study 

 

   

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน 

(Japanese films and series) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาและเรียนรูสังคมญี่ปุนผานภาพยนตร และซีรียญี่ปุ น ฝกวิเคราะหและอภิปราย

เรื่องราวท่ีไดชมได  

Learning about Japanese society through films and series including analyzing 

and discussing the story 

 

   

GE384 ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 

(New Normal and Global Community) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาลักษณะของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในกระแสความปกติใหม ลักษณะสังคมและ

วัฒนธรรมไทยในกระแสความเปลี่ยนแปลง วิเคราะหผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชากร โดยศึกษา

จากการเปลีย่นแปลงรูปแบบของชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถาบันสังคมตาง ๆ รวมถึงมิติ

ของคนแตละเจนเนอรเรชั่น ทาที ทัศนคติ คานิยม แบบแผนหรือรูปแบบการใชชีวิตและผลกระทบ

จากโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

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

in the changing era; analyses of its effects on people’s lifestyles through changes in 
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life patterns, social institutes, and dimensions of each generation of people’s 

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

   

GE385 การจัดการธุรกิจขามวัฒนธรรม 

(Business Management Cross Cultures) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม ลักษณะ

ทางวัฒนธรรมขององคกรธุรกิจนานาชาติ วัฒนธรรมและการสื่อสารในบริบทของการบริหารธุรกิจ

ระหวางประเทศ การเจรจาตอรองทางธุรกิจภายใตความแตกตางทางวัฒนธรรม การจัดการความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในองคกร  

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

attributes of international business organizations, culture and communication in the 

context of international business administration, business negotiations under 

cultural differences, managing cultural diversity in the organization.  

 

   

GE386 ความรูเบื้องตนเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

(Introduction to South East Asia Studies) 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตรความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภาพรวมดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศิลปะ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึง

กําเนิดเปาหมายนโยบายและบทบาทของประชาคมอาเซียน  

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

including origin of policy and role of ASEAN community 

 

   

GE387 เทพปกรณัมกรีกและโลกปจจุบัน 

(Greek Mythology and the Modern World) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาตํานาน เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจากรีก วีรบุรุษ และสัตวในตํานานกรีก และอิทธิพล

ของเทพปกรณัมกรีกท่ีมีผลตอโลกปจจุบัน  

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

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

 

   

GE388 ภูมิปญญาจีน 

(Chinese Wisdom) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาชาวจีนที่มีอิทธิพลตอสังคมจีน   การศึกษาสิ่งประดิษฐ

สําคัญและศาสตรความรูตางๆ ของจีนโบราณ  

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

important artifacts and different types of ancient Chinese knowledge 
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GE389 ความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน   

(Understanding Chinese Culture) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนที่ถือปฏิบัติกันมาแตโบราณ  รวมถึงแนวคิดของชาวจีนที่มี

อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมจีน   

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

Chinese philosophies that have influenced Chinese art and culture 

 

   

GE390 สังคมจีนรวมสมัย 

(Contemporary Chinese Society) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาความรูดานการเมือง  สภาพสังคม และเศรษฐกิจจีน  เทคโนโลยีจีน  รวมถึง

แนวคิดผูนําจีนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตั้งแตปค.ศ.1949  จนถึงปจจุบัน  

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

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

to the present day 

 

 

           1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Business Ethics and Social Responsibility) 

3(3-0-6) 

 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดานจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบ

ของธุรกิจท่ีพึงมีตอสังคม สิ่งแวดลอม ลูกคา พนักงาน และผูลงทุน 

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

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

 

   

GE414 ระบบและสังคม 

(Systems and Society) 

3(3-0-6) 

 การศึกษาการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีระบบท่ีจะทําใหเขาใจพฤติกรรม

มนุษยและพลวัติของกลุม และประยุกตใชความรูในการวิเคราะหและพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

Examining social interaction through the lens of complex systems theory, 

which provides a framework for understanding human behavior and group dynamics. 

Applying their understanding of these systems to analyzing and improving social 

interactions. 

 

   

GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

3(3-0-6) 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยสังเขป แนวคิด 

ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตรพระราชาในดานตางๆ อาทิ ด านเศรษฐกิจ ส ังคม  
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สิ่งแวดลอม ฯ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  

เพ่ือการดําเนิน  ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

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

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

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

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

the philosophy 

   

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 

(Social Studies for Sustainable Society) 

3(3-0-6) 

 หลักการ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานการณ เหตุการณ ปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยและ

สังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบ

สุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง  ผูอ่ืน และสังคมท่ีย่ังยืน  

Principles and basic concepts relating to major events and problems in 

Thailand and world society, family system, economic system, political and 

administrative system, education system, health care system, analysis of factors and 

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

plan to benefit oneself, others, and sustainable society 

 

   

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บอเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของ

กฎหมายที่สําคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดทํากฎหมายและ

กระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใชกฎหมายการตีความ  การอุดชองวาง และกฎหมายที่สําคัญ

ในชีวิตประจําวัน บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ แรงงาน ครอบครัว มรดก และ

กฎหมายอาญา  

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

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

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

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

criminal law 

 

   

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 

3(3-0-6) 

 การปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีพฤติกรรมโดยรวมที่ดีงามใฝดี ยึดมั่นใน

จริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูกจิตสํานึกใหมีสวนรวม
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ในการตานทุจริตโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ดานการปองกันการ

ทุจริต  

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

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

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

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

skills and attitude of anti-corruption  
   

 
 

GE463 การรูเทาทันการคอรัปชั่น 

(Understanding Corruption) 

3(3-0-6) 

 แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น ปญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่น

ที่มีตอสังคม โดยใชกรณีศึกษา เพื่อใหตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปชั่นที่มีผลตอการสราง

สังคมท่ีย่ังยืน 

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

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

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

 

   

GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

เพ่ือสังคมท่ีสรางสรรค 

Meaning of corporate social responsibilities, concepts, principles and 

processes used in creating creative corporate social responsibilities projects. 

 

   

GE465 การบริการชุมชน  

(Community Service) 

3(3-0-6) 

 การเรียนรูดวยการทํา การสํารวจและการมีสวนรวมในวิธีท่ีจะคืนใหกับชุมชนในขณะท่ีการ

พัฒนาตัวเองและความสัมพันธระหวางบุคคลกับการทํางานเปนทีม ผานการบริการแกผู  อ่ืน

ประสบการณใหมที่จะไดรับจากการเขาใกลปญหาดวยวิธีการแกไขในขณะที่สรางความเชื่อม่ัน

มิตรภาพและมิตรภาพท่ีย่ังยืน   

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

community while self development and interpersonal relationships with teamwork. 

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

problem with a solution while building trust, comradery, and long-lasting friendships. 
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GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

(Social Problems in Thai Society) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาปญหาสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบของปญหาสังคม อาทิ ปญหาความยากจน 

ปญหาการวางงาน ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และพฤติกรรมของผูคนในสังคม รวมถึง

การวิเคราะหและนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา  

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

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

including analyzing and proposing solution for problems solving 

 

   

GE468 ปรัชญาการเมืองกับทุกสิ่งอยาง 

(Political Philosophy and Everything) 

3(3-0-6) 

 แนววิธีศึกษาฐานคติและความเขาใจทางการเมืองผานวิธีการทางปรัชญา การวิเคราะห

และอภิปรายสถานการณทางการเมือง ชีวิต และปญหาตาง ๆ การเปดใจกวางเกี่ยวกับทัศนะทาง

การเมือง เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความเขาใจในการเปนสวนหนึ่งของสังคม  

Approaches to the study of assumption and political understanding through 

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

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

understanding of being a part of society 

 

   

           2) กลุมวิชาทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมวิชาภาษาของโลก (World Language) 

GE006 ภาษามาเลยเพ่ือการสื่อสาร  

(Malay for Communication) 

3(3-0-6) 

 ท ักษะการใช ภาษามาเลย  ในช ีว ิตประจ ําว ันโดยเน นการฟ งและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใชสื่อสาร รวมทั้งการจับใจความ สําคัญและการเขียนแสดงความ

คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับยอหนา  

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

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

writing   

 

   

GE008 ภาษาเมียนมาเพ่ือการสื่อสาร    

(Myanmar for Communication) 

3(2-2-5) 

 ทักษะการใชภาษาเมียนนาในชีวิตประจําวันโดยเนนการฟงและการสนทนา  บทพูด

พื้นฐานที่จําเปนตอการใชสื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ัน

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

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

paragraph writing 

   

GE014    ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร   

(Korean for Communication) 

3(2-2-5)  

 เรียนรู พยัญชนะและสระในภาษาเกาหลี คําศัพท วลี และการสรางประโยคเบื้องตน 

สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในระดับเบื้องตนได   

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

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

 

   

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Reading) 

3(2-2-5) 

 หลักการอานท่ีถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็วในการอาน การฝกอานขอความ

ประเภทตาง ๆ  ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องวิชาการ เพื่อความรู ความเพลิดเพลิน และสรางทัศนคตทีิ่ดี

ตอการอาน 

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

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

pleasure, and positive attitudes towards reading. 

 

   

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Writing) 

3(2-2-5) 

 เงื่อนไข  สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ  

 หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตางๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดย

อิสระ โดยเนนความถูกตองในเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย 

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

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

 

   

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Academic Thai Reading and Writing) 

3(2-2-5) 

 หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตาง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียน 

โดยอิสระ โดยเนนความถูกตองในเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย 

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

and controlled writing, emphasizing accuracy of language and meaning-making. 
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GE062 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 

3(2-2-5) 

 การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

การใชภาษาไทยเพ่ือถายทอดความคิดอยางเปนระบบและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

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

and writing; using language to deliver thoughts systematically and communicate 

effectively. 

 

   

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 

3(2-2-5) 

 หลักการฟง การฝกฟงเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดที่จําเปนจากบทฟงประเภท

ตางๆ  หลักการพูด มารยาทการพูดและการฝกพูดหัวขอตางๆ 

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

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

practice for different topics 

 

   

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation) 

3(2-2-5) 

 การออกเสียงภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกออกเสียงสระ พยัญชนะ คํา และประโยค

ภาษาอังกฤษ  

Accurate English Pronunciation: Practice of pronouncing vowel sounds, 

consonant sounds, words, and sentences in the English language 

 

   

GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ  

(English for the Professionals)  

3(2-2-5) 

 เงื่อนไข  ศึกษากอน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 หรือเทียบโอนโดยใช

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทา และตามเกณฑท่ีกําหนด  

 

 พัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานผานการใชทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสม โดยเนนท่ี

ทักษะการนําเสนอและทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอดแทรกความรูและความเขาใจ

ในความสําคัญของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  

Development of important soft skills to enhance employability through 

effective English language skills focusing on presentation skills and discussion skills 

with the integration of the knowledge and understanding of intercultural 

communication 
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GE075 สํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีประโยชน 

(English Idiom Advantage) 

3(2-2-5) 

 ความเขาใจจากการศึกษาสํานวนภาษาอังกฤษในบริบทที่ใชจริงและการฝกใชสํานวนใน

หองเรียน 

Understanding English idiom usage from real-world contexts and putting into 

practice in class 

 

   

GE076 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(English for e-commerce entrepreneur) 

3(2-2-5) 

 สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในการเขียนชื่อผลิตภัณฑ การบรรยายคุณสมบัติสินคาและบริการ 

การเขียนบรรยายประกอบภาพ การตอบคําถามและสื่อสารกับลูกคา การตอบกลับการรีวิวและ 

ขอรองเรียนสินคาของลูกคา ตลอดจนการติดตอเพ่ือสอบถามและสั่งซ้ือสินคาจากผูผลิต  

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

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

writing inquiries and placing orders from suppliers. 

 

   

GE077 การใชซอฟทแวรเพ่ือศึกษาคําในภาษาอังกฤษ 

(Application of Lexical Analysis Tools) 

3(2-2-5) 

 การฝกทักษะการวิเคราะหขอมูลทางภาษาเพ่ือเขาใจคําในบริบทท่ีเกี่ยวของ 

Practice of analytical skills for studying English words and associated contexts 

in language datasets  

 

   

GE078 การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและอาชีพ  

(English Pronunciation for the Media and Careers) 

3(2-2-5) 

 เทคนิคและการฝกปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับสื่อรูปแบบตางๆ และการ

ประกอบอาชีพตางๆ  

Techniques and practices of English pronunciation for the media and careers 

 

   

GE079 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานและมนุษยสัมพันธ  

(English for work and socializing) 

3(2-2-5) 

 สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่น เชน การใหกําลังใจและ

คําปรึกษา การแสดงความชื่นชมยินดีและสนองตอบเชิงบวก ตลอดจนการกระตุนการทํางานเปน

ทีม การวิพากษอยางสรางสรรค และการแกไขความขัดแยงระหวางบุคคล  

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

counseling, giving compliments, positive reinforcement and congratulations, as well 

as team building, constructive criticism and conflict resolution 
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GE080 ภาษาอังกฤษเพ่ือความรับผิดชอบตอสงัคม 

(English for Corporate Social Responsibility) 

3(2-2-5) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผานแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และทักษะการ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอ

สังคม  

Development of English language skills and discussion practice through 

corporate social responsibility activities 

 

 
 

 

 
GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 

(Language in Digital Society)  

3(2-2-5)  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชภาษาบนสื่อดิจิทัล ในดานการฟง การพูด การอาน การ

เขียน การใชภาษาเพ่ือพัฒนาความคิดและอาชพีการงานในสังคมดิจิทัล ไดแก  การเลาเรื่องขามสื่อ 

การพูดเพ่ือการนําเสนอ ศิลปะการเขียนในสื่อดิจิทัล เรื่องเลาในวัฒนธรรมรวมสมัย เปนตน 

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

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

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

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

culture 

 

   

GE082 ภาษาไทยเพ่ืองานดานกฎหมาย  

 (Thai for Law Careers) 

3(2-2-5)  

 ทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื ่อพัฒนา

ความคิดและอาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานดานกฎหมาย ฝกปฏิบัติการใชภาษาไทยโดยเนนการอานและ

การเขียน หลักการจับใจความสําคัญ การวิเคราะห  การจดบันทึก สรุปความ การยอความ   

การเขียนเรียงความ และบทความ 

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

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

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

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

 

   

GE083 การสื่อสารและการนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ 

(Communication and Professional Business Presentations) 

3(2-2-5)  

 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน

สําหรับธุรกิจ การสืบคน การรวบรวม การจัดเรียงความคิดอยางเปนระบบเพื่อการนําเสนอทาง

ธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที ่ส ําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การสื ่อสารทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (อีเมล)  ทักษะการนําเสนองาน การอธิบายใหเหตุผล การนําเสนอแนวคิดท่ีแตกตาง

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

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

business presentations, important language characteristics in writing business 

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

presenting different concepts appropriately and answering questions as 

professionals 

   
 

GE084 ภาษาไทยและวัฒนธรรม 

(Thai Language and Culture) 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไข:  สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการ

เขียนความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการใชภาษา ความเชื่อ และคานิยม

ท่ัวไปในสังคมไทย  ตลอดจนการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  

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

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

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

situations. 

 

 

GE085 ภาษาไทยหลายมิติ  

(Multidimensional Thai Language) 

3(0-6-3) 

 บูรณาการการใชภาษาไทย เพ่ือนําไปใชในชีวิตประจําวันและงานอาชีพใหเกิดประสิทธิผล   

Integrate Thai language with daily life and careers effectively 

 

   

GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม  

(Korean and K-Beauty Business) 

3(3-0-6) 

 เร ียนรู ค ําศัพท วลี และประโยคภาษาเกาหลีที ่ใช ในธุรกิจความงาม เช น แฟชั่น  

การศัลยกรรม การแตงหนา เปนตน   

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

fashion, cosmetic surgery, and makeup 

 

   

GE087 แพ็คกระเปาเท่ียวเกาหลีใต 

(Packing for South Korea) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูเกี่ยวความรูเบื้องตนในการเตรียมตัวทองเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใตดวยตนเอง 

ตั้งแตการวางแผนในแตละวัน การจองตั๋ว การจองที่พัก และสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ พรอมท้ัง

เรียนรูคําศัพท วลีและประโยคสนทนาภาษาเกาหลีที่จําเปนตองใชระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

ตลอดจนเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี 

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

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

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

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

culture, tradition, folklore, and geography.   

   

GE088 เค-ปอปกับเคซีรีส 

(K-Pop and K-Series) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูเกี่ยวกับคําศัพท วลี ประโยค บทสนทนา และสํานวนที่สื่อความนัยยะตางๆ ที่พบ

บอยในเพลงเกาหลีและซีรี่สเกาหลี พรอมทั้งเรียนรูลักษณะสังคม แนวคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ของชาวเกาหลี  

Study Korean words, phrases, sentences, conversations and idioms 

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

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

Korean.           

 

   

GE089 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 

(Japanese for Conversation and Communication) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาคําศัพท สํานวน ตลอดจนโครงสรางประโยคพื้นฐานตาง ๆ เพื่อนําไปใชสนทนา

ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวันแบบงายได อาทิ แนะนําตนเอง กลาวทักทาย สอบถามราคาสินคา 

บอกเวลา เปนตน โดยเนนทักษะดานการฟง พูด เปนหลัก  

Learning Japanese words, phrases, and basic sentence structure to use in 

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

telling the time, emphasizing listening and speaking skills 

 

   

GE090 แพ็คกระเปาเท่ียวญี่ปุน 

(Packing for Japan) 

3(3-0-6) 

 เรียนรู เกี ่ยวความรู เบื ้องตนในการเตรียมตัวทองเที ่ยว ณ ประเทศญี่ปุ นดวยตนเอง  

ตั้งแตการวางแผนในแตละวัน การจองตั๋ว การจองที่พัก และสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ พรอมท้ัง

เร ียนรู ค ําศ ัพท วลีและประโยคสนทนาภาษาญี ่ป ุ นที ่จ ําเป นตองใช ระหวางการเดินทาง

ทองเที่ยว ตลอดจนเรียนรูสถานที่ทองเที่ยวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

ประเพณี คติชน และภูมิศาสตร เปนตน 

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

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

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

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

tradition, folklore, and geography.      
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GE091 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 

(Italian Language for Beginners) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไวยากรณเบื้องตน การออกเสียง การสนทนา 

การอานและการเขียนระดับเบื้องตน รวมถึงวัฒนธรรมท่ีนาสนใจเกี่ยวกับประเทศอิตาลี  

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

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

Italians 

 

   

GE092 การแปลเพลง 

(Translation of Song Lyrics) 

3(2-2-5) 

 แนวคิด กลวิธี และกระบวนการแปลเพื่อการแปลเพลง การฝกแปลเพลงจากภาษาอังกฤษ

เปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  

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

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

 

   
 

GE093 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Chinese for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

 โครงสรางตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษรจีน  การฝกภาษาจีนเบื้องตนทั้งดานการฟง  

พูด  อานและเขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยคอยางงาย เรียนรูหลักการออกเสียงและ

ระบบสัทอักษรจีนเบื้องตน  เรียนรูวงคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันไมต่ํากวา 250 คําศัพท   

Structure of the Chinese characters; principles of writing Chinese characters; 

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

sentences for communication; Principles of basic Chinese pronunciation and 

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

 

   

GE094 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน  

(Basic Chinese Listening and Speaking Practice) 

3(3-0-6) 

 การฝกทักษะการฟงการพูดภาษาจีนเพื ่อการสื่อสารโดยใชบทสนทนาขั ้นพื ้นฐานใน

สถานการณตางๆ   

Practicing Chinese listening skills for communication using basic conversations 

in different situations 
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             2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic Project Writing) 

3(3-0-6) 

 โครงสรางโครงการแบบตาง ๆ  เชน โครงการนําเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ และ

โครงการวิจัยโดยใชภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

Structures of various types of projects, such as projects proposing campaigns 

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

expressions 

 

   

GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 

3(3-0-6) 

 หลักการและความสําคัญของการอานและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพทและสํานวนธุรกิจ

ในดานความหมายและการใชในบริบทตาง ๆ  วิเคราะหและตีความบทความทางธุรกิจในสื่อ

สิ่งพิมพรวมสมัยและสื่อใหม  พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และฝกปฏิบัติ 

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

terminology and expressions relating to meaning and appropriate use in various 

contexts, analyzing and interpreting business articles in contemporary and new 

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

practice 

 

   

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 

3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักการพูดและการนําเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใชสื่อ 

เพื่อประกอบการพูดและนําเสนองาน  เทคนิคการใชวจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อใน

การพูดและนําเสนองาน  ฝกพูดและนําเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  ครอบคลุมการ

บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ การแถลงขาว และอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

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

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

verbal and nonverbal communication, media technology in speaking and oral 

presentation, various types of speaking and business presentation practice including 

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

 

   

GE056 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) 

 ปรัชญา และแนวคิดเกี ่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  มิติทางวัฒนธรรม และความ

แตกตางระหวางกลุมวัฒนธรรมในสังคมโลก  องคประกอบที่เกี่ยวของกับคานิยมทางวัฒนธรรม 
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ภาษา และอัตลักษณ  บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารขามวัฒนธรรมที่มีตอปจเจกบุคคล

และองคกร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพื่อลด

ความขัดแยงและสรางการยอมรับท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร 

Philosophy and concepts relating to culture, globalization, cultural 

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

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

communication for individuals and organizations, cultural adjustment and blending, 

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

at both individual and organizational levels 

   

GE058 การเลาเรื่องขามสื่อ 

(Transmedia Storytelling) 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสทั้งหากับการเลาเรื่อง หลักการเลาเรื่อง

บนพื้นฐานของความเปนของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อกระตุนการตอบสนองเชิง

บวกและกระตือรือรนจากผูรับสารฝกการเลาเรื่องขามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในสื่อดั้งเดิมและ

สื่อดิจิทัล เพื่อจุดมุงหมายในการใหความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสรางสรรคในการแกไข

ปญหาเชิงธุรกิจและสังคม 

Significance and relationship of five sensory receptors to storytelling. 

Principles of storytelling techniques based on authenticity, trustworthiness, and 

compelling elements to trigger audiences’ positive and enthusiastic responses. 

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

entertaining and developing creativity in solving business and social problems. 

 

   

GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ 

(Presentation and Public Speaking Skills) 

3(3-0-6) 

 การนําเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนําเสนอภายในเวลาที่กําหนด การพูดในท่ี

สาธารณะเพื่อโนมนาวนักลงทุน ทักษะการนําเสนอสวนบุคคล เรียนรูเกี่ยวกับภาษากาย การใช

สไลดเพ่ือการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการใชคําพูดใหเปนสิ่งท่ีมีคานาฟง 

Pitching technology concepts within the time limit, public speaking that 

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

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

 

   

GE068 การเขียนและการนําเสนอเชิงวิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานของการเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสาร 

สําหรับขอกําหนดของซอฟตแวรและ API เพ่ือการนําเสนอทางเทคนิค การศึกษาความตองการของ

ผูชม เครื่องมือการเขียนและการนําเสนอ การสรางสื่อภาพรวมและแผนภูมิ 
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Fundamentals of writing and effective technical presentation, technical 

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

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

and charts. 

   

GE069 การเขียนการเลาเรื่องและการปฏิบัติอยางสรางสรรค  

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเรื ่องและการปฏิบัติอยางสรางสรรคสําหรับ

สตารทอัพ  เทคนิคการเขียนและการนําเสนอมุมมองของการสรางทีมเพื่อการพัฒนาการนําเสนอ

เรื่องราวอยางมีนวัตกรรมตอนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ 

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

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

Viewpoints of establish team for developing innovative storytelling presentation to 

the potential investors. 

 

   

GE070 การตีความ การสื่อสารและการออกแบบ 

(Interpretation, Communication, and Design) 

3(3-0-6) 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิผลและเชิงจูงใจเพื่อสื่อความคิดของตัวเองถึงผูอื่นไดอยางนาสนใจ

และโนมนาวผูอื่นใหมีความเห็นตามได การตีความและสื่อสารจากบทความและการนําเสนอตาม

หลักการออกแบบการนําเสนอทางวาจาและอวัจนภาษา 

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

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

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

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

 

   

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

3(3-0-6) 

 หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อทําความเขาใจปญหาตาง ๆ โดยคํานึงถึง 

ผู ที ่ม ีปญหาเปนหลัก  การทดสอบและพัฒนาทางออกของปญหาแบบวนซํ ้าอยางมีระบบ  

เพื ่อสรางสรรคแนวทางและนวัตกรรมที ่ตอบโจทยความตองการของผูท่ีมีปญหา คุณคาของ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สรางความแตกตาง เพื่อเปนชองทางเฉพาะในการสรางโอกาสทาง

ธุรกิจใหม โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรูจากประสบการณจริง 

Principles of design thinking to understand real-world problems with 

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

as iteratively prototyping and testing results to acquire innovative solutions to 

problems, incorporating values of design thinking for business differentiations and 

new business opportunities using theories and real-world practices 
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GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 

(Global and Networked Innovation Management) 

3(3-0-6) 

 การเปนผู ประกอบการและนวัตกรรมที ่ม ีความหลายหลาย การใชประโยชนจาก

สภาพแวดลอมโลกที ่ผ ันแปรเพื ่อบรรลุว ัตถุประสงคขององคกร   แนวคิดดานความเปน

ผู ประกอบการและนวัตกรรมในแตละสถานการณและแตละประเภทธุรกิจ ซึ ่งรวมถึงองคกร

ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ครอบครัว และสังคม วิชานี้เนนการใชกรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

และนานาประเทศเพื ่อสรางความเขาใจแกนักศึกษาดานแนวคิดการเปนผู ประกอบการและ

นวัตกรรม 

Entrepreneurial and Innovation Diversity focuses on the importance, diversity 

and means by which entrepreneurial and innovative behavior take advantage of 

increasingly rapid change to pursue enterprise objectives. The course examines 

concepts of entrepreneurship and innovation in their numerous settings, including 

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

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

illustrate key themes 

 

 
GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 

(Innovation Creativity and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 การจัดตั ้งธุรกิจใหม ธุรกิจทั ่วไป และหลักการการทําธุรกิจที ่มุ งกิจกรรมธุรกิจที ่เปน

นวัตกรรม วิชานี้ออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจและพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ แนวคิดและเทคนิคในเรื่องความคิดสรางสรรค  นอกจากนั้น นักศึกษาจะไดศึกษา

ปจจัยแหงความสําเร็จสําหรับธุรกิจ และนําความรูดังกลาวไปปรับใชกับการสรางธุรกิจจริง 

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

business philosophy focusing on continually innovating business activity.  This course 

is designed to introduce students to enterprise concepts and entrepreneurial 

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

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

successfully innovate, develop and grow a business. 

 

   

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 

(Interpretation of Drama and Film) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการตีความละครและภาพยนตร วัฒนธรรมการสรางและ

เสพละครและภาพยนตรในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะหและตีความละครและภาพยนตร 

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

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

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

   

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความสําคัญขององคความรูท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  พลังแหงการเรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู  สังคมและ

เครือขายการเรียนรู   พลวัตของกระบวนการเรียนรู  สังคมการเรียนรูในเครือขายโลกออนไลน  

แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  การสรางพลังอํานาจและ

ความตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเปนระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่พึง

ประสงคไดตอไป  

Meaning and importance of knowledge in human resource development, 

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

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

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

life-long learning 

 

   

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ 

(Applied Creative and Critical Thinking) 

3(3-0-6) 

 การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค 

การลดความเอนเอียงทางความคิด เพ่ือประยุกตใชกับปญหาจริงในดานตางๆ 

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

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

across domains. 

 

   

GE901 สื่อรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร  

(Contemporary Media and Selected Literature) 

3(3-0-6) 

 ฝกวิเคราะหและตีความจากสื่อรวมสมัยและวรรณกรรมที่คัดสรรใหศึกษา โดยนําเสนอ 

ในรูปแบบตางๆ  อาทิ บทวิจารณ บทความแสดงความคิดเห็น เรื่องเลา บทละคร   

Analyse and interpret selected contemporary media and literature and 

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

 

   

GE902 การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน   

(Creating Online Literature) 

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนวรรณกรรมในดานรูปแบบใหสอดคลองกับสื่อออนไลน และฝกปฏิบัติ   

Principles of writing literature for online media and practice 
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GE903 ความคิดสรางสรรคเพ่ือการนําเสนอ 

(Creativity for Presentations) 

3(2-2-5) 

 แนวคิดดานความคิดสรางสรรค การประยุกตใชความคิดสรางสรรคในการนําเสนอรปูแบบ

ตางๆ  

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

 

   

GE904 ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ   

(Debate Skills and Strategic Argumentation) 

3(2-2-5) 

 หลักการโตวาทีตามระบบรัฐสภาอังกฤษ การคิดเชิงวิพากย การอภิปรายดวยหลักการและ

การสนับสนุนความคิดดวยหลักเหตุผล การเห็นตางอยางมีวิจารณญาณ ศิลปะการสื่อสารดวย 

วัจนภาษาและอวัจนภาษา เพ่ือนําไปประยุกตใชในการทํางานในสังคมโลก  

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

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

nonverbal communication to global workplace 

 

 

GE905 การเรียนรูนอกหองเรียน 

(Out – of – School Literacies) 

3(2-2-5) 

 ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูที ่เกิดขึ้นนอกหองเรียน การพิจารณาความ

สนใจของตัวเอง และการสะทอนการเรียนรูท่ีเกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  

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

own interests, and reflection of learning from everyday activities 

 

   

GE906 ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 

(Puppetry and Creative Art for Development) 

3(2-2-5) 

 สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ผานจินตนาการและกิจกรรมสรางสรรค ผูเรียนไดประยุกตใช

ทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหาตลอดกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูครอบคลุม 

การศึกษาคนควา ตีความขอมูล การประพันธ การออกแบบและสรางสรรคตัวละครหุน การเขียน

บทและ การนําเสนอผลงานละครหุน ผูเรียนจะไดประยุกตทักษะดานเทคโนโลยีในการผลิตผลงาน

นําเสนอในสื่อออนไลนและ/หรือแสดงละครหุนสําหรับชุมชน   

A course promoting holistic development of various disciplines through 

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

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

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

and presenting a puppet production. Skills in technology are incorporated 

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

media and/or a community puppet show. 
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GE907 การเขียนคอนเทนทผานสื่อดิจิทัล 

(Content Writing for Digital Media) 

3(3-0-6) 

 หลักการเขียนคอนเทนท องคประกอบของการเขียนคอนเทนท กระบวนการคิดและการ

ถายทอดผานสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรคและมีศิลปะ   

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

thinking process and communication via digital media 

 

   

GE908 การรีวิวสินคาและสถานท่ีทองเท่ียวในสื่อรวมสมัย 

(Product and Tourist Attraction Review in Contemporary Media) 

3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการนําเสนอเพ่ือรีวิวสินคา ผลิตภัณฑ สถานท่ี ในสื่อรวมสมัย   

Principles and techniques of product and place review in contemporary 

media  

 

 
GE909 การเขียนสคริปตในส่ือดิจทิัล 

(Script Writing in Digital Media) 

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนบทและรายการปกิณกะประเภทตางๆ และฝกปฏิบัต ิ  

Principles of writing scripts and variety programs and practice  

 

   

GE910 อาน (ให) เปน 

(Read Effectively) 

3(3-0-6) 

 เทียบเทา GE054 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิต (Reading for Life Development) 

ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของการอาน อานจับใจความสําคัญ อานวิเคราะหและ

ตีความ  ฝกปฏิบัติ   

Meanings, significance, and values of reading, reading for main idea, analytical 

and interpretative reading, practice 

 

 

             2.3) กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology Skills) 
 

GE057 นักขาวพลเมือง  

(Citizen Reporter) 

3(3-0-6) 

 หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานขาวโดยนักขาวพลเมือง เทคนิคการ

เก็บรวบรวมขอมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงขาวสารและผลิตเนื้อหาดวยอุปกรณการ

สื่อสารเคลื่อนท่ี 

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

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

mobile devices 
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GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

3(3-0-6) 

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบ

ที่มีตอรูปแบบการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม 

รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื ่อร ับมือกับการ

เปลีย่นแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล  

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

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

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

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

 

 
GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Games) 

3(3-0-6) 

 เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแขงขัน ความรูที่จําเปนในการเลนเกมดิจิทัล  กรณีศึกษา

เกมดิจิทัล  

Decision making techniques, competition techniques, knowledge required in 

playing digital games, case study relating to digital games. 

 

   

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

3(2-2-5) 

 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ประเภทของตัวแปร นิพจน การกําหนดคา โครงสรางพื้นฐาน

ของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟงกชัน 

Introduction to building blocks of programming, primitives, expressions, 

assignments, and functions 

 

   

GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร  

(Basic of Computers) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรมภาษาซี  การแทนรหัสขอมูล  การโคด  

หนวยคํานวณคอมพิวเตอร  การจัดการและองคประกอบหนวยความทรงจําและการประเมินผล

การทํางาน  

Fundamental concepts of computer systems. The C programming language, 

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

organization and management, and performance evaluation. 
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GE215 พ้ืนฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 

(Mathematical Foundations of Computing) 

3(3-0-6) 

 คณิตศาสตรพื้นฐานทางสําหรับคอมพิวเตอร  ความรูพื้นฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธ

ทวิภาคและอันดับ ประพจนในเชิงตรรกศาสตร เครื่องทัวริง และพื้นฐานการคํานวณ  การให

เหตุผลทางคณิตศาสตร  การพิสูจนอยางเครงครัด  

The mathematical foundations required for computer science, set theory, 

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

computability, introduction to formal mathematical reasoning, showing formal 

rigorous proofs in simple cases. 

 

   

GE401 ทักษะการรูสารสนเทศในระบบดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital Society) 

3(3-0-6)  

 ความหมายและความสําคัญของการรูสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรู

สารสนเทศโดยเริ่มจากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  

การเขาถึงสารสนเทศตามความตองการ  การประเมินคาสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช

สารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกตองตามกฎหมาย   

Definition and importance of information literacy, the process of developing 

an information literate person through analyzing information needs, selecting 

information resources, accessing information, evaluating information, managing 

information, and using information ethically and legally 

 

   

GE403 ทักษะการรูเทาทันสื่อและสังคมดิจิทัล 

(Media and Digital Social Literacy Skills) 

3(3-0-6)  

 ความหมายของการรูเทาทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีตอผูบริโภค  หลักการและแนวคิด

สําคัญที่เกี่ยวของกับการรูเทาทันสื่อ จําแนกตามประเภทของสื่อ ไดแก ภาพขาว โฆษณา รายการ

วิทยุ รายการโทรทัศน ภาพยนตร และสื่ออินเทอรเน็ต  โดยเนนทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของ

สื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสรางสาร  และรูปแบบและ

ภาษาในสื่อ  ฝกวิเคราะหขาวสารในสื่อประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพ่ือการรูเทาทันสื่อ 

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 
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GE921 การคิดเชิงคํานวณในชีวิตประจําวัน 

(Computation Thinking in Life) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงคํานวณ ไดแก  การแบงปญหาใหญเปนปญหายอย การ

พิจารณารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบอัลกอริทึม ที ่สามารถนํามาประยุตเพ่ือ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน    

Computational thinking concept and steps which are decomposition, pattern 

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

solving problems in daily life. 

 

   

GE922 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

(Data and Information Manager by Application) 

3(2-2-5) 

 เงื่อนไข  สําหรับนักศึกษาทุกคณะยกเวนคณะนิเทศศาสตร  

 ความหมายของการจัดการขอมูลสารสนเทศ  การจัดการเอกสาร การจัดหนาเอกสาร  

การจัดเคาโครงเอกสาร การสรางตารางและกราฟเพื่อนําเสนอขอมูล และการบริหารจัดการขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 

Definition of data and information management, document management, 

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

graph for data presentation and data management by Microsoft Office application 

 

   

GE923 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Technology for Economy and Social) 

3(3-0-6) 

 เรียนรูนวัตกรรมทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยทางไซเบอร การสื่อสาร

ขอมูลและโทรคมนาคม  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการแขงขัน และยกระดับการทํางานทาง

เศรษฐกิจและสังคม    

Study digital innovation, Information technology, cybersecurity and 

telecommunication.  To develop competitiveness skills for economic and social. 

 

   

GE924 ความฉลาดทางดิจิทัลสําหรับท่ีทํางานสมัยใหม  

(Digital Intelligence for Modern Workplace) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานดานการจัดการเอกสาร เทคนิคและฟงกชันที่จําเปนตอ

การประยุกตใชโปรแกรมพื้นฐานเพื่อจัดการเอกสารสํานักงานอยางไดประสิทธิผล และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทําเอกสารในระบบการทํางานสมัยใหม  

A Study of basic office suite for document management, necessary 

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

efficiency in document and system management in workplace 
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GE925 จิตรกรรมพ้ืนฐานดิจิทัล  

(Fundamentals of Digital Painting)  

3(3-0-6) 

 การสรางสรรคงานจิตรกรรมขั้นพื้นฐานดวยการเรียนรูและเขาใจหลักทฤษฎีสี เสน รูปราง 

รูปทรงและองคประกอบศิลป ดวยการใชโปรแกรมในคอมพิวเตอรหรือแอปพลิเคชันบนไอแพด 

เชน การสรางเลเยอร การผสมสีหรือเลเยอร การสรางแสง และอื่นๆ เพื่อผลิตผลงานสรางสรรคใน

รูปแบบจิตรกรรมดิจิทัล    

Creation for Fundamentals of Digital Painting with learning and understanding 

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

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

 

 

 2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career Skills)  

GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง 

(Fundamentals of Self-Management) 

3(3-0-6) 

 การบริหารจัดการตนเอง รู จ ักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลัว ความสงสัย  

แรงบันดาลใจ แรงเฉื่อย ความตื่นเตน ความโกรธ ความกระวนกระวาย การตัดสิน การจัดการกับ

ความลมเหลว รูจักความถนัดของตนเอง และเปาหมายของตนเอง                     

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

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

understand own aptitude and goals. 

 

   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Phycology for self-management) 

3(3-0-6) 

 หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทําความเขาใจ ความแตกตางระหวาง

บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู การเรียนรู แรงจูงใจ ความฉลาดทาง

อารมณ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต และการปรับตัวเพื่อการรูจักตนเอง เขาใจผูอื่นและ

ปรับตัวได มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  

Principles and application of psychological concepts to understand people’s 

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

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

oneself and others, moral and ethics in everyday life 

 

   

GE407 จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 

(Psychology for Teamwork) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชในการทํางานเปนทีม  ทั้งในบทบาทของ

ผูนําในการสรางทีมงาน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ความรวมมือจัดการกับปญหา  การสื่อสาร

เพ่ือเขาใจผูอ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรคเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
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Psychological theories and concepts applied to teamwork as a leader or 

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

communication, and conflict management 

   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา 

(Personality Development for Leaders) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา การเพิ่มศักยภาพ 

ในการพัฒนาความเปนผูนําของตนท้ังดานสติปญญา บุคลิกภาพ อารมณ และพฤติกรรมสังคม 

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

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

 

   

GE941 หลักการเรียนรูของผูใหญเพ่ือการพัฒนาตนเอง   

(Principles of Adult Learning for Self-Development) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาหลักและทฤษฎีการเร ียนรู ของผู ใหญตามแนวทางของ Malcolm Knowles  

เพื ่อนํามาปรับใชกับการจัดโปรแกรมการเรียนรู และการฝกอบรมสําหรับผู เรียนที่เปนผู ใหญ  

โดยเนนไปท่ีการพัฒนาตนเองทางดานการทํางานและอาชีพ  

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

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

focusing on work and career improvement 

 

   

GE942 การเตรียมตัวเพ่ือการทํางาน  

(Career Preparation) 

3(2-2-5) 

 กระบวนการและขั้นตอนการสมัครงาน การเตรียมประวัติยอ การกรอกใบสมัคร การเขียน

จดหมายสมัครงาน เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณงาน และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทํางาน  

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

interview techniques and personality development 

 

 

 

 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 
  

GE125 การออกแบบชีวิต 

(Design your life) 

3(3-0-6) 

 หลักการและแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ ระเบียบวิธีและเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจครั้ง

สําคัญในชีวิต การแกไขทัศนคติที่มีความผิดปกติ และการสรางสรรคชีวิตที่มีความหมายยิ่งข้ึน 

วิธีการประเมินเรื่องราวของชีวิต ชีวิตที่เปรียบเสมือนการเดินทาง และสมดุลของการทํางานและ

ชีวิต 

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

important life decisions, fixing dysfunctional attitudes, and creating a more 
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meaningful life. Approach on life story assessment, life as a journey, and work and 

life balance. 

   

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

3(3-0-6) 

 คําบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงตอความรูสึกของมนุษยและการสรางสรรค

ศิลปะของทุกดานของมนุษย เชน สถาปตยกรรม วรรณศิลป จิตรกรรม มัณฑนศิลป การนําความรู

เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใชประโยชนทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ การโฆษณา การ

ปรุงและออกแบบอาหาร 

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

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

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

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

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

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

 

   

GE304 เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม 

(Narratives in the Modern World) 

3(3-0-6) 

 ความหมายและบทบาทหนาที ่ของเรื ่องเลา รูปแบบและวิธีการเลาเรื ่องในสื่อตาง ๆ  

ฝกปฏิบัติการเลาเรื่องเพ่ือจุดประสงคตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

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

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

 

   

GE311 แดนซ 

(Dance) 

3(2-2-5) 

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

B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝกการเตนประเภทตาง ๆ   

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

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

 

   

GE312 การขับรอง 

(Singing) 

3(2-2-5) 

 วิธีการใชเสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเสียง การฟงและการจับจังหวะ ดนตรี 

ฝกปฏิบัติการขับรองในงานสังคมและการแสดงโอกาสตาง ๆ ตลอดจนฝกทาทางการแสดงออกให

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

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

practice of movements appropriate for each type of events 

   

GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

3(3-0-6) 

 การฟงดนตรีเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซึ้งในคุณคาของการฟงดนตรี  รวมถึง

พัฒนาการของการฟงดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 

Music listening for understanding and appreciation of its values, development 

of music and its genres, as well as characteristics of songs and musical instruments 

 

 
 

  

GE314 การจัดดอกไม 

(Flower Decoration) 

3(2-2-5) 

 ศาสตรและศิลปแหงการจัดแตง และถายทอดความหมายของดอกไม  เพ่ือขัดเกลาจิตใจให

เขาถึงประสบการณสุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขาใจถึงการใชดอกไมเปนภาพตัวแทนแหงการ

สื่อสารอารมณความรูสึกไดอยางละเอียดลออ 

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

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

means to communicate and convey people’s emotions and feelings 

 

   

GE315 พัสตราภรณ 

(Costume and Garment) 

3(3-0-6) 

 ประวัติของเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแตงรางกายให

เหมาะแกระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของราชสํานักและชาวบาน  

วิเคราะหกรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณไทย 

History of costumes and accessories; fashion styling appropriate for social 

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

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

costumes and garments 

 

   

GE316 การแตงหนา 

(Make-Up) 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงหนาเบื้องตน และเทคนิคการแตงหนาเพื่อเสริม

บุคลิกภาพ  

Basic makeup theories and practice; makeup techniques for personality 

development 
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GE379 หมากลอม 

(Go) 

3(2-2-5) 

 การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสําหรับเลนในชวงเปดเกม กลางเกม และปดเกม 

ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมาก และทิศทางหมากเปนตาย การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเลน

หมากตอ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม   

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

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

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

tricks, history and culture.   

 

 .  

GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 

3(2-2-5) 

 ประวัติและความเปนมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและ

ตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเลนหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกลการเลนของหมาก

รุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝกปฏิบัติการเลนหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพ่ือให

ผูเรียนสามารถเลนและเขาใจกลตาง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได  

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

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

Chess games 

 

   

GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก  การสรางสรรค

แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเปนงานแสดงแฟชั่น  ประโยชนของแฟชั่นตอสังคม 

Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, 

classification of fashion, fashion show, fashion and society 

 

   

GE410 การทําอาหาร 

(Cooking) 

3(2-2-5) 

 ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุง

อาหารและทําขนมอยางงาย 

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

of both savory and dessert dishes 
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GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

3(3-0-6) 

 ความหมายของความสุขที่แทจริง และการทําความเขาใจผานกลไกทางชีววิทยาและ

กระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกขและพฤติกรรมที่ไมดีตนเอง ที่เปนผลจากการแสวงหา

ความสุขผิดทาง  การสรางความสุขและพฤติกรรมที่ดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก 

ความฉลาดทางอารมณ กระบวนการปรับสมองใหคิดดี ทําดี ผานการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติ

กิจกรรม และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เพื่อใหพบกับความสุขท่ี

แทจริงภายในตนเอง และเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติตอไป 

The meaning of true happiness. Understanding true happiness through 

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

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

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

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

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

 

   
 

 GE961 วาดวยความสัมพันธกับเรื่องเพศ 

(On Relationships and Sexuality) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเรื่องเพศ อารมณความรูสึก สุขอนามัย และความสัมพันธรูปแบบตาง ๆ ของผูคน 

คูชีวิต ครอบครัว วิเคราะหและอภิปรายในขอบเขตมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

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

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

sciences 

 

   

GE962 อภิปรัชญาของรักสามเสา  

(Metaphysics of Love Triangle)  

3 (3-0-6)  

 แนววิธีศึกษาเมตาฟสิกสของความสัมพันธแบบรักสามเสา การวิเคราะหความเปนจรงิและ

อภิปรายขอถกเถียงดานศีลธรรมในขั้นอภิปรัชญา  

Approaches to the study of metaphysics on a polyamorous relationship 

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

metaphysical stage 

 

   

GE963 แอ็คติ้ง 

(Acting) 

3(2-2-5) 

 การแสดงตอหนาผูชม การแสดงผานสื่อออนไลน การแสดงอารมณความรูสึก และการ

เคลื่อนไหวรางกาย  

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

(Mind Healing for Work-Life Balance) 

3(3-0-6) 

 การสรางสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว การตั้งเปาหมายในชีวิตที่สอดคลองและ

เหมาะสมกับตนเอง แนวทางการลดความเครียดและการผอนคลายในชีวิตประจําวัน การเยียวยา

จิตใจเม่ือประสบปญหาและความผิดหวัง ดวยแนวทางและวิธีการท่ีหลากหลาย  

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

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

mind by various techniques after encountering problems and disappointments 

 

 
GE965 การเสริมสรางกําลังใจเพ่ือพิชิตปญหา 

(Encouragement to Overcoming Problems) 

3(3-0-6) 

 การสํารวจเพื ่อหาสาเหตุที ่แทจริงและวิเคราะหปญหา วิธีคนหาและพัฒนาทักษะ 

เพื่อเสริมสรางพลังใจ การคนหาทรัพยากรสนับสนุนในการแกปญหา การจัดการอารมณและ

ความเครียดเมื ่อมีอุปสรรค ทักษะการปรับความคิดเพื ่อฝาฟนอุปสรรค การหาทางออกและ

ทางเลือกใหมท่ีเหมาะสมในการแกปญหา การนําตนเองกลับสูสภาวะสมดุลหลังการเผชิญปญหา  

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

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

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

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

after coping with problems 

 

 

 

   

10. ความสัมพันธของผลการเรียนรูและผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

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

Education Standards According to Ministry of Education’s Announcements  

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดมาตรฐานที่ 1 ดาน

ผลลัพธผูเรียน ดังนี้ 

 (1.1) เปนบุคคลที่มีความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ

คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรมความเพียร 

มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชีพ  

 (1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

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

เปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประชาคมโลก 

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

2561 (2018) Section 1 Regarding Learner Outcomes  

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

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

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

long learning skills. 

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

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

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

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

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

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

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

unity within the family, community, society, and world. 

ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองที่

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

คุณธรรม จริยธรรม 

Ethics  

(1) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม  

Punctuality, responsibility for oneself and 

society 

  √ 

(2) มีความซ่ือสัตยตอหนาท่ี 

Honesty in doing your duty 

  √ 

(3) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับของสวนรวม    √ 
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ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองที่

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

Respect for public rules and regulations 

(4) มีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม 

Have a good awareness of society 

  √ 

(5) มีความเสียสละและมีความอดทน 

Making sacrifice and being patient 

  √ 

ความรู 

Knowledge 

(1) ความรูพ้ืนฐานดานธุรกิจและการประกอบการ 

การเงิน เศรษฐกิจ และความรูท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ 

Basic knowledge in business and 

entrepreneurship, financial, economics and 

others that are related to business 

Ö √  

(2) ความรูและทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษธุรกิจ และ

ภาษาอ่ืน และสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Thai language knowledge and skills, business 

English and other languages and can 

communicate effectively 

√ √  

(3) ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ 

สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดลอม 

Knowledge of science, technology, information, 

health and environments 

√ √  

(4) ความรูเกี่ยวกับโลกปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรม และการ

ตระหนักถึงความเขาใจและการอยูรวมกันของมนุษย 

Global and arts and culture knowledge and 

awareness of understanding and harmonious 

coexistence among humans 

  √ 

(5) ความรูความเขาใจพ้ืนฐานดานความเปนพลเมือง

และวิถีการปฏิบัติทางสังคม 

  √ 
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ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองที่

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

Knowledge and understanding of citizenship 

and social practice 

ทักษะทางปญญา 

Intellectual skills 

(1) มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 

Have the ability to think systematically 

 √  

(2) มีความสามารถในการคิดสรางสรรค 

Have creative ability 

 √  

(3) มีความสามารถในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

Have the ability to solve problems in various 

situations  

 √  

(4) มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

Have the ability to apply knowledge in everyday 

life   

 √  

ท ั ก ษ ะ ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

Interpersonal skills 

and responsibilities 

(1) พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน ตลอดจนสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

Develop skills in building relationships between 

learners and learners, learners and teachers as 

well as being able to work well with others

  

√   

(2) มีการพัฒนาภาวะผูนํา 

Leadership development 

√   

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

Respect the rights and listen to the opinions of 

others 

√   

(4) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลาย 

Able to adapt to various situations and cultures 

  √ 
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ดาน 

(Aspects) 

ผลการเรียนรู 

(Learning Outcomes) 

ผลลัพธผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(Learner Outcomes Based on Higher Education 

Standard) 

ผูมีความรู

ความสามารถ

รอบดาน 

(Learner 

Person) 

ผูรวม

สรางสรรค

นวัตกรรม 

(Innovative 

Co-Creator) 

พลเมืองที่

เขมแข็ง 

 

(Active 

Citizen) 

(5) มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังมี

ความสามารถในการเขาสังคม 

Have good personality both inside and outside 

including being able to socialize 

√   

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Numerical analysis 

skills communication 

and information 

technology use  

(1) ทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลข 

Numerical calculation and analysis skills 

 √  

(2) ทักษะในการสื่อสาร ไดแก การพูด การฟง การอาน 

และการเขียน โดยการทํางานกลุม 

Communication skills include speaking, 

listening, reading and writing by working in 

groups 

√   

(3) ทักษะการสืบคนขอมูลจาก internet 

Data searching skills from the internet 

 √  

(4) ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเครื่องมือตาง ๆ 

เพื ่อคํานวณ วิเคราะห แปลผลขอมูล สรางสื ่อ และ

นําเสนอ 

Skills in using software packages and tools to 

calculate, analyze, interpret data, create media 

and present 

 √  

(5) ทักษะการใชอุปกรณ การสื่อสาร และการเรียนรูดวย

สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม 

Skills in using devices, communication and 

learning with modern media and technology 

 √  

(6) ทักษะในการนําเสนอขอมูล โดยใชรูปแบบ เครื่องมือ 

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Data presentation skills using appropriate 

forms, tools and technologies  

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

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

1) มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
1) Maintaining self-discipline, punctuality and responsibility towards self and society. 
2) มีความซื่อสัตยตอหนาที ่
2) Maintaining honesty.    
3) เคารพกฎระเบยีบ และขอบังคับของสวนรวม 
3) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
4) มีจิตสำนึกทีด่ีตอสังคม 
4) Possessing public consciousness. 
5) มีความเสียสละและมีความอดทน 
5) Willing to sacrifice and having perseverance. 

1.2 วิธกีารสอน 
1.2 Teaching Strategies   

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

  1.3 วิธกีารประเมินผล 
  1.3 Assessment Strategies  

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

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

               others that are related to business. 
2) ความรูและทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษธุรกิจ และภาษาอื่น และสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) Possessing Thai language knowledge and skills, business English and other languages and  

               can communicate effectively.  
3) ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดลอม 
3) Possessing knowledge of science, technology, information, health and environments.  
4) ความรูเกี่ยวกับโลกปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรม และการตระหนักถึงความเขาใจและการอยูรวมกันของมนุษย 
4) Possessing global and arts and culture knowledge and awareness of understanding and  

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

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

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

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

1) การนำเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 
1) Presenting assignments. 
2) ทดสอบยอยในหองเรยีน 

 2) Taking in-class quizzes. 
3) สอบกลางภาคและปลายภาค 

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

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

1) Being able to think systematically. 
  2) มีความสามารถในการคิดสรางสรรค 

2) Possessing creativity. 
  3) มีความสามารถในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  

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

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

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4. Interpersonal Skills and Responsibility 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
4.1 Learning Outcomes Related to Interpersonal Skills and Responsibility 

1) พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน  ตลอดจน สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดดี 

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

2) มีการพัฒนาภาวะผูนำ 
2) Developing leadership skills. 
3) เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
3) Respecting the others’ right and opinions. 
4) สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
4) Being able to adjust to various situations and cultures.  
5) มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเขาสังคม 
5) Possessing good personality both inside and outside and being able to socialize.  
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4.2 วิธีการสอน 
4.2 Teaching Strategies 

1) มอบหมายงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุม และการนำเสนอผลงาน 
1) Assigning individual work, group work and presentations. 
2) การทำกิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) Arranging activities both inside and outside the university. 
3) สถานการณจำลอง 
3) Simulations 

4.3 วิธกีารประเมินผล 
4.3 Assessment Strategies  

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

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
5.1 ทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
5.1 Learning Outcomes related to Numerical Analysis, Communication and Information 

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

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

create media and present.  
5) ทักษะการใชอุปกรณ การส่ือสาร และการเรียนรูดวยส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหม 
5) Possessing skills in using devices, communication and learning with modern media and  
    technology.  
6) ทักษะในการนำเสนอขอมูล โดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6) Being able to present information using appropriate forms, tools and technologies.  
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5.2 วิธกีารสอน 
5.2 Teaching Strategies  

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

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

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

5.3 วิธกีารประเมินผล 
5.3 Assessment Strategies  

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

 

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

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

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

1) ความรูพื้นฐานดานธุรกิจและการประกอบการ การเงิน เศรษฐกิจ และความรูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
1) Possessing basic knowledge in business and entrepreneurship, financial, economics and  
    others that are related to business. 
2) ความรูและทักษะการใชภาษาไทย อังกฤษธุรกิจ และภาษาอื่น และสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) Possessing Thai language knowledge and skills, business English and other languages and  
    can communicate effectively.  
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3) ความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ สุขภาพอนามัย และส่ิงแวดลอม 
3) Possessing knowledge of science, technology, information, health and environments.  
4) ความรูเกี่ยวกับโลกปจจุบัน ศิลปวัฒนธรรม และการตระหนักถึงความเขาใจและการอยูรวมกันของมนุษย 
4) Possessing global and arts and culture knowledge and awareness of understanding and  
    harmonious coexistence between human. 
5) ความรูความเขาใจพื้นฐานดานความเปนพลเมืองและวิถีการปฏิบัติทางสังคม 
5) Possessing Knowledge and understanding of citizenship and social practice.  

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

1) พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน  ตลอดจน สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดดี 

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

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

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 

1) ทักษะการคิดคำนวณและวิเคราะหเชิงตวัเลข 
1) Being able to use numerical calculation and analysis skills. 
2) ทักษะในการส่ือสาร ไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขยีน โดยการทำงานกลุม 
2) Communicating using speaking, listening, reading and writing skills through working in 

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

data, create media and present.  
5) ทักษะการใชอุปกรณ การส่ือสาร และการเรยีนรูดวยส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหม 
5) Possessing skills in using devices, communication and learning with modern media and  
    technology.  
6) ทักษะในการนำเสนอขอมูล โดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6) Being able to present information using appropriate forms, tools and technologies.  
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

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

 ความรับผิดชอบหลัก (Primary Responsibility)  ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibility) 

รหัส

วิชา 

Course 

Code 

รายวิชา 

Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 

Ethics and Morals 

ความรู 

Knowledge 

ทักษะทางปญญา 

Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล

และความรับผิดชอบ 

Interpersonal Skills and 

Responsibility 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, Communication 

and Information Technology Skills 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - สวนที่ 1                          

รายวิชาภาษาอังกฤษ                          

GE071 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน 

(English for Everyday 

Communication) 

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

GE072 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสาร

นานาชาติ 1 

(Business English for International 

Communication 1) 

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

GE073 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสาร

นานาชาติ 2 

(Business English for International 

Communication 2) 

● ● ○ ○     ●   ○   ○     ● ○   ○ ●     ● ○   ○   
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รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ                          
GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวย

นวัตกรรม 

(Innovation-Driven 

Entrepreneurship) 

                         

GE120 
จากศูนยสูการเปนฮีโร 

 (From Zero to Hero) 
                         

GE124 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

(Introduction to E-Commerce) 
                         

GE137 การส่ือสารหัวการคา 

(Business Communication) 
                         

GE138 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 
                         

GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for 

Business) 

                         

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

and Entrepreneurship) 
                         

GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 
                         

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneurs) 
                         

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce Law) 
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GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 
                         

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 

(Wealth Management) 
                         

GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and 

Beauty) 

                         

GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 
                         

GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนตัว

ผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation 

Project 1) 

                         

GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนตัว

ผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation 

Project 2) 

                         

GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนตัว

ผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation 

Project 3) 

                         

GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดย

นวัตกรรม 1 

(IDE Project 1) 

                         

GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดย

นวัตกรรม 2 

(IDE Project 1) 
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GE116 

 

 

การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 

(Accounting for Entrepreneur) 
                         

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 

(Economies of Asian Countries) 
                         

GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) 
                         

GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 
                         

GE122 
การนําเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน 

(Intensive Pitching Workshop) 
                         

GE123 
พ้ืนฐานการเงิน 

(Basics of Finance) 
                         

GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 
                         

GE130  

 

การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย  

(Australia Taxation)  
                         

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย  

(Australia Business Law) 
                         

GE132  

 

กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 
                         

GE133 การคาภาษีอากรสําหรับประเทศเมียนมา 

(Myanmar Taxation) 
                         

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยุโรป  

(European Business and Cultures)  
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GE135  

 

ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures)  
                         

GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 
                         

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 
                         

GE370 ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทาง

วัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

  ○   ●   ●           ○   ○       ●     ○ ○       

GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property Law) 
                         

GE456 การทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 

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

GE139 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 
                         

GE140 การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

(Sustainable Development) 
                         

GE141 การส่ือสารเพ่ือธุรกิจการทองเที่ยว 

(Tourism Communication) 
                         

GE142 การออกแบบบริการ 

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

GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ  

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

GE144 การเขียนเพ่ือการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ 

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

GE145 กฎหมายส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

(Introduction to Environment Law)  
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GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความ

รับผิดชอบในผลิตภัณฑเบื้องตน  

(Introduction to Consumer 

Protection Law and Product 

Liability Law)  

                         

GE147 กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ

เบื้องตน  

(Introduction to Law of Business 

Crime)  

                         

GE148 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยเบื้องตน  

(Introduction to Securities and 

Securities Exchange Law)  

                         

GE149 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศ

เบื้องตน 

(Introduction to International 

Investment Law)  

                         

GE150 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

(Personal Data Protection Law)  
                         

GE151 การจัดการธุรกิจกีฬา  

(Sports Business Management)  
                         

GE152 การจัดการธุรกิจสูความยั่งยืน 

(Business Management for 

Sustainability) 
                         

GE153 การจัดเทศกาลและงานร่ืนเริง   

(Festival and Special Event 

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

(Modern Innovation Technology) 
                         

GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกิจ 

(Analytical Thinking for Business) 
                         

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
                         

GE205 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพ่ือสุขภาพและ 

ความงาม 

(Cosmetic Products for Health and 

Beauty) 

                         

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 
                         

GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปน

เบื้องตน 

(Counting and Elementary 

Probability) 

                         

GE212 พ้ืนฐานสถิติ  

(Basics of Statistics) 
                         

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร 

(Foundations of Mathematical 

Logic) 

ο       •   •   ο ο     •   ο   

GE216 พีชคณิตเชิงเสน 

(Linear Algebra) 
ο       •   •   ο ο     •   ο   

GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 

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

(Circular Economy)  
 ●    ●    ○   ●    ●     ●    

GE224 การดํารงชีวิตทามกลางภัยพิบัติและ

วิกฤตการณในอนาคต  

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

GE225 จิตวิทยาส่ิงแวดลอมกับสุขภาวะ  

(Environmental Psychology and 

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

GE226 ชีวิตมนุษยกับการตระหนักรูทาง

เทคโนโลยี  

(Human Life and Technology 

Awareness)  

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

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย                          
GE206  

 

ภูมิปญญาสมุนไพรไทย  

(Thai Herbs Wisdom)  
                         

GE217  

 

การฟนฟูสุขภาพเบื้องตน  

(Basic of Health Rehabilitation)  
    •     •    •    •    ○    

GE218  

 

การส่ือสารเชิงสุขภาพ  

(Health Communication)  
    •     •    •    •    ○    

GE219 

การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

(Health Promotion in Older 

Persons)  
    •     •    •    •    ○    

GE220  

 

สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบื้องตน  

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

GE221  

 

การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพ้ืนฐาน  

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

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ      •     •    •    •    ○    
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(Health Science Promotion)  

GE404 
จิตวิทยาวัยรุน 

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

GE405 
จิตวิทยาพัฒนาการ 

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

GE411  

 

การดูแลสุขภาพและความงาม  

(Health and Beauty Care)  
                         

GE227 
สุขภาพจิตวัยรุน 

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

GE228 

จิตวิทยาครอบครัว ชีวิตครอบครัวและ

เพศศึกษา  

(Family Psychology, Family Life 

and Sex Education)  

○       ○     ●     ○   ● ●       ● ○   ○ ○       

GE229 
พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอายุ 

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

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 
                         

1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies)                          

GE310 
นาฏศิลปไทย  

(Thai Classical Dance)  
● ○             ●         ○ ○     ○               

GE318 
การละเลนและเพลงพ้ืนบานไทย 

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

GE355 

ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังเปล่ียนแปลง

การปกครอง 

(History of Thailand’s Society after 

Revolution)  

      ○           ● ●   ○       ○ ○     ○ ○       

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

GE373 
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

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

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 

(TCC and Our UTCC) 
                         

GE457  

 

ภูมิ-ประวัติศาสตรการทองเที่ยวไทย  

(Geography and History for Thai 

Tourism)  

    ○ ●         ●       ●       ○ ○     ○ ○       

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness)                          

GE317 
ศิลปะวิจักษณ  

(Art Appreciation) 
● ●   ○         ●         ●     ○ ○ 

○ 
  ○ ○       

GE351 
วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture)  
    ○ 

● 
        ●       ○ ●     ○ ○     ○ ○       

GE352 
ส่ือบันเทิงอาเซียน 

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

GE353 
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures)  
      

● 
        ●       ○ ●     ○ ○     ○ ○       

GE354 

อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย  

(Foreign Culture Influence on Thai 

Arts)  

                         

GE356  

 

อุดมการณสรางชาติของจีน  

(China’s National Ideology)  
                         

GE357 
เหตุการณปจจุบันของโลก 

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

GE358 
ภาวะหลายภาษา  

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

  
○ ○ ○   ○ ○ 

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

GE361 
ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy)  
      ○         ●   ●           ○ ○    ○ ○       

GE362  

 

วัฒนธรรมชา  

(Tea Culture)  
    ○           ●         ○       ○     ○         

GE365 

ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชื้อ

สายจีนในประเทศไทย  

(Chinese Shrine and Chinese God 

Worship of Chinese-Thai People in 

Thailand)  

○ ○   ○         ●   ○     ● ○     ○     ○ ○     ○ 

GE366 

ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุใน

สังคมไทย  

(Ethnic Diversity in Thai Society)  

    ○ ●         ●         ●     ○ ○ 
○ 

  ○ ○       

GE367 
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  

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

○ 
  ○ ○       

GE369 

โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง       

Archaeology in Thailand and 

Neighboring Countries)   
● ●   ○         ●         ● ○     ○ 

  
    ○   ○ ○ 

GE374 
ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 
                         

GE375  

 

ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น  

(Animation History)  
                         

GE378  

 

ศาสนาของโลก  

(World Religions) 
                         

GE382 
มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน 

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

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

GE384 

ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 

(New Normal and Global 

Community)  
  ○ ●     ●    ○ ●   ○ ○   ○ ○    

GE385 

การจัดการธุรกิจขามวัฒนธรรม  

(Business Management Cross 

Cultures) 

                         

GE386 

ความรูเบื้องตนเอเชยีตะวันออกเฉียงใต

ศึกษา 

(Introduction to South East Asia 

Studies)  

      ●         ●       ○ ●     ○ ○     ○ ○       

GE387 

เทพปกรณัมกรีกและโลกปจจุบัน  

(Greek Mythology and the Modern 

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

  
  ● ○ ○ ○   

GE388  

 

ภูมิปญญาจีน  

(Chinese Wisdom)  
  ●             ● ○       ○     ○   

  
  ○ ○   ○ ○ 

GE389 
ความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมจีน  

(Understanding Chinese Culture)  
  ●             ● ○       ○     ○   

  
  ○ ○   ○ ○ 

GE390 
สังคมจีนรวมสมัย  

(Contemporary Chinese Society)  
  ●             ● ○       ○     ○   

  
  ○ ○   ○ ○ 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy)                          

GE102  

 

จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอ

สังคม  

(Business Ethics and Social 

Responsibility)  
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GE414  

 

ระบบและสังคม  

(Systems and Society)  
                         

GE451 ศาสตรของพระราชา 

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

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable 

Society) 

    ○ ○           ● ○     ●     ○ ○     ○ ○       

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 
                         

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

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

GE463 การรูเทาทันการคอรัปชั่น  

(Understanding Corruption) 
                         

GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่สรางสรรค 

(Creative Corporate Social 

Responsibilities) 

                         

GE465 
การบริการชุมชน 

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

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

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

GE468 

ปรัชญาการเมืองกับทุกส่ิงอยาง 

(Political Philosophy and 

Everything)  

      ○           ● ●   ○ ○     ○       ○ ○       

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

(Malay for Communication) 
● ● ○ ○   ○ ●       ○ ○   ● ●   ○       ● ○   ○   
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GE008 
ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร  

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

GE014 
ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 

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

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

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

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

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

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิง

วิชาการ 

(Academic Thai Reading and 

Writing) 

● ●         ●             ● ●           ● ○   ○ ○ 

GE062 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

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

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

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

GE064 
การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

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

GE074 
ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ  

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

GE075 
สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน  

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

GE076 

ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(English for e-commerce 

entrepreneur)  

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

การใชซอฟทแวรเพ่ือศึกษาคําใน

ภาษาอังกฤษ  

(Application of Lexical Analysis 

Tools) 

●           ○       ●           ○     ○     ●   ○ 

GE078 

การออกเสียงภาษาอังกฤษสําหรับส่ือและ

อาชีพ  

(English Pronunciation for the 

Media and Careers)  

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

GE079 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานและมนุษย

สัมพันธ  

(English for work and socializing)  

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

GE080 

ภาษาอังกฤษเพ่ือความรับผิดชอบตอ

สังคม  

(English for Corporate Social 

Responsibility)  

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

GE081 
ภาษาในสังคมดิจิทัล 

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

GE082 
ภาษาไทยเพ่ืองานดานกฎหมาย  

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

GE083  

 

การส่ือสารและการนําเสนอทางธุรกิจ

อยางมืออาชีพ  

(Communication and Professional 

Business Presentations)  

● ●         ●       ●     ● ●           ● ○   ○ ● 

GE084 
ภาษาไทยและวัฒนธรรม 

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

GE085 
ภาษาไทยหลายมิติ  

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

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

GE087 
แพ็คกระเปาเที่ยวเกาหลีใต 

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

GE088 
เค-ปอปกับเคซีรีส 

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

GE089 

ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการ

ส่ือสาร 

(Japanese for Conversation and 

Communication)  

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

GE090 
แพ็คกระเปาเที่ยวญี่ปุน 

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

GE091 
ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน  

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

GE092 
การแปลเพลง  

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

GE093 
ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน  

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

GE094 

พัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีน

เบื้องตน  

(Basic Chinese Listening and 

Speaking Practice)  

● ●         ●           ○ ● ○   ○       ○ ○   ○ ○ 
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2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวตักรรม                          
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic Project 

Writing) 

                         

GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 

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

GE055 
ทักษะการพูดและการนําเสนองาน  

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

GE056 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 
                         

GE058 การเลาเร่ืองขามส่ือ 

(Transmedia Storytelling) 
                         

GE067 

ทักษะการนําเสนอและการพูดในที่

สาธารณะ  

(Presentation and Public Speaking 

Skills)  

                         

GE068 

การเขียนและการนําเสนอเชิง

วิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

                         

GE069 

การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยาง

สรางสรรค  

(Creative Writing, Storytelling, and 

Performing) 

                         

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ                             

(Interpretation, Communication , 

and Design) 

                         

GE103 การคิดเชิงออกแบบ  l                         
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(Design Thinking)  

GE127 

การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและ

เครือขาย  

(Global and Networked Innovation 

Management)  

                         

GE128  

 

นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการ

ประกอบการ  

(Innovation Creativity and 

Entrepreneurship)  

                         

GE305 
การตีความละครและภาพยนตร 

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

GE402 
เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

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

GE413  

 

การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ  

(Applied Creative and Critical 

Thinking)  

                         

GE901 

ส่ือรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร  

(Contemporary Media and 

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

GE902 
การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน 

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

GE903 
ความคิดสรางสรรคเพ่ือการนําเสนอ 

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

GE904 

ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ  

(Debate Skills and Strategic 

Argumentation)  
●           ●       ●   ○ ○   ○ ○       ●         

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

GE906 

ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพ่ือการ

พัฒนา  

(Puppetry and Creative Art for 

Development)  

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

GE907 
การเขียนคอนเทนทผานส่ือดิจิทัล  

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

GE908 

การรีวิวสินคาและสถานที่ทองเที่ยวในส่ือ

รวมสมัย 

(Product and Tourist Attraction 

Review in Contemporary Media)  

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

GE909 
การเขียนสคริปตในส่ือดิจิทัล    

(Script Writing in Digital Media)  
● ●         ●       ● ●   ○     ○ ○     ● ○   ○ ○ 

GE910 
อาน (ให) เปน      

Read Effectively 
● ●         ●       ● ● ○ ○       ○     ●         

2.3) กลุมทักษดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                          
GE057 นักขาวพลเมือง 

(Citizen Report) 
○      ○     ○     ●    ●     

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
                         

GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Games) 
                         

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 
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GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร 

(Basic of Computers) 
                         

GE215 พ้ืนฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 

(Mathematical Foundations of 

Computing) 

ο       •   •   ο ο     •   ο   

GE401 

ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital 

Society)  
○   ○         ●     ○   ○ ● ○         ○   ○ ○ ○ ○ 

GE403  

 

ทักษะการรูเทาทันส่ือและสังคมดิจิทัล  

(Media Literacy Skills)  
   ○    ●      ○   ●     ○    

GE921 
การคิดเชิงคํานวณในชีวิตประจําวัน  

(Computation Thinking in Life)  
  ○           ○ ○           

GE922 

การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป  

(Data and Information Manager by 

Application)  

  ○    ○       ○     ○    ●   

GE923 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(Digital Technology for Economy 

and Social)  
● ○  ○    ●    ○  ● ○       ○    

GE924 

ความฉลาดทางดิจิทัลสําหรับที่ทํางาน

สมัยใหม 

(Digital Intelligence for Modern 

Workplace)  

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

GE925 
จิตรกรรมพ้ืนฐานดิจิทัล  

(Fundamentals of Digital Painting)  
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2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน                          
GE121  

 

พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง  

(Foundation of Self-Management)  
                         

GE406 
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง  

(Psychology for Self-Management)  
●       ○     ○     ○   ○ ●   ○   ○ ●   ○ ○       

GE407 
จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 

(Psychology for Teamwork)  
● ○ ●   ○     ○     ○   ● ○ ○ ● ○ ○ ○   ○ ○       

GE408  

 

การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา  

(Personality Development for 

Leaders)  

                         

GE941 

หลักการเรียนรูของผูใหญเพ่ือการพัฒนา

ตนเอง  

(Principles of Adult Learning for 

Self-Development)  

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

GE942 
การเตรียมตัวเพ่ือการทํางาน  

(Career Preparation)  
● ●   ○ ○       ○ ● ○   ○ ● ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○   ○ ○ 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต                          

GE125 
การออกแบบชีวิต  

(Design your life)  
                         

GE303 
รูปรสกล่ินสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
• • ο ο  ο •    ο ο  • •  ο    • ο  ο  

GE304 
เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม   

(Narratives in the Modern World)  
● ● ○ ○   ○ ●       ○ ○   ● ●   ○       ● ○   ○   

GE311 
แดนซ 

(Dance)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       

GE312 
การขับรอง  

(Singing)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       
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GE313 
ดนตรีวิจักษณ  

(Music Appreciation)  
                         

GE314  

 

การจัดดอกไม 

(Flower Decoration)   
                         

GE315 
พัสตราภรณ  

(Costume and Garment)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       

GE316 
การแตงหนา  

(Make-Up)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       

GE379  

 

หมากลอม  

(Go) 
○ ○ ●           ○ ○ ●   ● ○ ○   ○     ○ ○         

GE380 
หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess)  
○ ○ ●           ○ ○ ●   ● ○ ○   ○     ○ ○         

GE409  

 

แฟชั่น  

(Fashion)  
                         

GE410 
การทําอาหาร  

(Cooking)  
                         

GE412  

 

ศาสตรแหงความสุข  

(Science of Happiness)  
                         

GE961 
วาดวยความสัมพันธกับเร่ืองเพศ 

(On Relationships and Sexuality)  
○   ○ ○       ●         ● ●     ○ ○ ○   ○ ○       

GE962 
อภิปรัชญาของรักสามเสา 

(Metaphysics of Love Triangle)  
      ○         ●   ○   ● ●     ○ ○ ○   ○ ○       

GE963 
แอ็คต้ิง 

(Acting)  
● ○             ●     ●   ○ ○     ○     ○ ○       
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GE964 

การเยียวยาจิตใจเพ่ือสรางสมดุลในชีวิต 

(Mind Healing for Work-Life 

Balance)  
○       ○     ●         ● ●       ○ ●   ○ ○       

GE965 

การเสริมสรางกําลังใจเพ่ือพิชิตปญหา 

(Encouragement to Overcoming 

Problems)  
○       ○     ●         ● ●       ○ ●   ○ ○       
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Comparison Table of General Education Courses)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

(Revised Curriculum of 2017 and Revised Curriculum of 2021)    

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 Revised Curriculum of 2017 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021)    เหตุผล 

(Reasons) 

1.โครงสรางหลักสตูร จํานวน 30 หนวยกิต 

(Curriculum Structure: 30 credits) 

1.โครงสรางหลักสตูร จํานวน 30 หนวยกิต 

(Curriculum Structure: 30 credits) 

ปรับลดจํานวน

วิชาบังคับ  

และปรับชื่อ

กลุมวิชาใหม 

(Reduced 

number of 

required 

courses and 

revised 

groups) 

ประกอบดวย (consists of ) หนวยกิต 

(Credit) 

ประกอบดวย (consists of ) หนวยกิต 

(Credit) 

 

สวนที่ 1 (Part 1) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคบั  

1. General Education Courses – Requirement 

 

1) กลุมวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 

     (Language and Communication Skills) 

2)  กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

      (Business and Entrepreneurship) 

3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     (Science and Technology) 

 

21 

 

 

15 

 

3 

 

3 

สวนที่ 1 เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให

นักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาในกลุมความรู จํานวน 12 

หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาจากกลุม

วิชา ดังตอไปนี้ 

Part 1 UTCC’s common curriculum which 

requires all students to take 12 credits in the 

Knowledge Group (Requirement, selectable 

elective courses from the following groups) 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 

วิชา 9 หนวยกิต (Requirement of 3 courses) 

2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and 

Entrepreneurship) บังคับ หรือ บังคับเลือก 1 วิชา 3 

หนวยกิต จากรายวิชาที่กําหนด (a requirement or a 

selectable elective course (of 3 credits) must be 

chosen from the given list.  

12 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

3 

 

สวนที่ 2 (Part 2) 

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 

2. General Education Courses - Elective 

 

1)  กลุมวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 

     (Language and Communication Skills) 

2)  กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

      (Business and Entrepreneurship) 

3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     (Science and Technology) 

4)  กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

     (Aesthetics and Culture)  

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

สวนที่ 2 เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ กําหนด

สําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดดังแสดง

ในขอ 9.5 รายละเอียดตามขอกําหนดของหลักสูตรของแต

ละคณะ สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) โดยบังคับ หรือ 

บังคับเลือก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี้ 

Part 2 General Education courses in line with the 

objectives of various Schools which require 

students to take no fewer than 18 credits (details 

as seen in 9.5; are set based on the school’s 

curriculum) as required, selectable elective, or 

elective courses from the following groups:   

 

 

 

 

 

 

 

18 
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5)  กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

    (Quality of Life and Sustainable Society) 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

1.1 กลุมธุรกิจและการประกอบการ  

(Business and Entrepreneurship)   

1.2 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม      

 (Science Technology and Environmental 

Literacy) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy)  

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics 

and Culture) 

1.4.1) กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

2. กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 

Innovation Skills) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media 

and Information Technology Skills) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career 

Skills) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

รวม (Total) 30 รวม (Total) 30  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

A Comparison Table of General Education Courses 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

Revised Curriculum of 2017 and Revised Curriculum of 2021 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ  21  หนวยกิต 

2.1 General Education Courses, requirement of 21 credits 

สวนที่ 1  เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชาใน

กลุมความรู จํานวน 12 หนวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคบัเลือก รายวิชาในขอ 1) และ 2) 

ดังตอไปนี ้

Part 1 UTCC’s common curriculum which requires all students to take 12 credits 

in the Knowledge Groups (Requirement, selectable elective, or elective) 

2.1.1  กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

         (Language and Communication Skills) 

1.1) รายวิชาภาษาอังกฤษ  บังคับ 3 วิชา  9 หนวยกิต 

      (English Language 3 courses required) 

กลุมภาษา (Language)  บังคับ 5 วิชา 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

(Thai for Careers) 

พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การ

พูด การอาน  การเขียน การใชภาษาไทยเพื่อพัฒนา

ความคิดและอาชีพการงาน ฝกปฏิบัติทักษะการใช

ภาษาไทยโดยใชบทเรียน บทอาน และแบบฝกหัดที่

มีเนื้อหาเก่ียวของกับอาชีพตามสาขาของผูเรียน 

Development of standard Thai language 

skills: listening, speaking, reading, and writing; 

use of Thai language to develop thinking 

process and careers; practice of Thai 

language skills through lessons, reading 

passages, and exercises relating to students’ 

future careers 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

(English for Communication 1) 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟงเพื่อจับใจความ

สําคัญ และรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนา

สั้น ๆ   การพูดทักทาย เริ่มตนบทสนทนา แนะนํา

ตนเอง ตอนรับ ถามและตอบขอมูลอยางงาย การ

อานขอความระดับยอหนาอยางงาย ๆ เพื ่อจับ

ใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน

ข อความส ั ้น ๆ ในร ูปแบบท ั ่ ว ไปและผ าน ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

Development of English communication 

skills in everyday life focusing on listening to 

short passages or conversations for main 

ideas and details, greeting, taking part in 

small talks, introducing oneself, welcoming, 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

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. 

GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

(English for Communications 2) 

ศึกษากอน GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน  โดยเนนทักษะการฟงเพ่ือจับใจความ

สําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือบทสนทนา

ที่ซับซอนขึ้น  การมีสวนรวมในการสนทนาโดยการ

ถามตอบ และแสดงความค ิดเห ็น  การพ ูดใน

สถานการณตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน รวมท้ัง

การนําเสนอและเปรียบเทียบขอมูลทางธุรกิจอยาง

งาย  การอานขอความในหัวขอที่หลากหลายทั้งใน

รูปแบบทั่วไปและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

Development of English communication 

skills in everyday life focusing on listening to 

more complicated passages or conversations 

for main ideas and details, taking part in 

conversations by asking, responding, and 

expressing opinions, speaking in various 

situations in everyday life as well as 

presenting and comparing basic business 

information, reading more complicated 

passages on diverse topics 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 

(English for Communication in Careers 1) 

ศึกษากอน GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจที่สอดคลองกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการ

ฟง พูด อาน และเขียน  ฝกสนทนาทางโทรศัพท

นําเสนอขอมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทาง

ธ ุ ร ก ิ จ   เ ข ี ย นบ ั นท ึ กภ าย ในและจด หม า ย 

อิเล็กทรอนิกส อานขาวหรือบทความเพื ่อศึกษา

รายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมี

การอานนอกเวลาและการศึกษาดวยตนเอง 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

Development of English for business 

communication skills relating to students’ 

fields of study by integrating the four skills: 

listening, speaking, reading, and writing, 

including telephone conversation; 

presenting, comparing, and analyzing 

business information; reading news or 

articles for details and summarizing main 

ideas; external readings and self-study 

lessons 

GE005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2 

(English for Communication in Careers 2) 

ศึกษากอน GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน

งานอาชีพ 1  หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเทา

ตามเกณฑที่กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจที่สอดคลองกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการ

ฟง พูด อาน และเขียน  ฝกเสนอและอภิปราย

ขอคิดเห็น สัมภาษณงาน เขียนประวัติสวนตัวและ

จดหมายสมัครงาน  อานขาวหรือบทความเพ่ือศึกษา

รายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  กําหนดใหมี

การอานนอกเวลาและการศึกษาดวยตนเอง 

Development of English for business 

communication skills relating to students’ 

fields of study by integrating the four skills: 

listening, speaking, reading, and writing, 

including presentation and discussion skills, 

job interview, writing resumes and 

application letters, reading news or articles 

for details and summarizing main ideas, 

external readings and self-study lessons 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

   GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

(English for Everyday Communication) 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน โดยเนนทักษะการฟงเพื่อจับ

ใจความสําคัญและรายละเอียดจากขอความหรือ

บทสนทนาสั ้น ๆ การพูดทักทาย การแนะนํา

ตนเอง การถามตอบและแสดงความคิดเห็น การ

พูดในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน การ

อานขอความ ระดับยอหนาที่หลากหลายเพื่อจับ

ใจความสําคัญ และการเขียนขอความสั้น ๆ ใน

รูปแบบทั่วไปและผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

Development of English communication 

skills in everyday life focusing on  

listening to short passages or 

conversations for main ideas and details, 

greeting, introducing oneself, asking and 

giving basic information, responding, and 

expressing opinions; speaking in various 

situations in everyday life; reading short 

passages on diverse topics for main ideas 

and expressing opinions towards what is 

being read; writing short passages in both 

general and electronic forms 

   GE072

  

  

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1     

(Business English for International 

Communication 1) 

เงื่อนไข  ศึกษากอน GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ในชีวิตประจําวัน หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑที่กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

สื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียน  ซึ่งประกอบดวย การ

ฝกสนทนาทางโทรศัพท การนําเสนอขอมูล การ

เปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ การ

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส การอานขาวหรือ

บทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ

ส ําค ัญ  ก ําหนดให ม ีการอ านนอกเวลาและ

การศึกษาดวยตนเอง และความเข าใจความ

แตกตางทางวัฒนธรรม 

Development of business English skills for 

communication in the present world 

through the integration of the four skills 

of listening, speaking, reading, and writing, 

including telephone conversation; 

presenting, comparing, and analyzing 

business information; reading news or 

articles for details and summarizing main 

ideas; external readings and self-study 

lessons; cross-cultural understanding 

 

 

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 
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หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

   GE073  ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2          

(Business English for International 

Communication 2) 

เงื่อนไข  ศึกษากอน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เพื ่อการสื ่อสารนานาชาติ 1 หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด 

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ

สื่อสารในโลกปจจุบัน ผานการบูรณาการทักษะ

การฟง พูด อาน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง

ประกอบดวย การฝกเสนอและอภิปรายขอคิดเห็น 

การสัมภาษณงาน การเขียนประวัติสวนตัวและ

จดหมายสมัครงาน  การอานขาวหรือบทความ

เพื ่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสําคัญ  

กําหนดใหมีการอานนอกเวลาและการศึกษาดวย

ตนเอง  และการ เข  า ใจความแตกต  างทาง

วัฒนธรรม   

Development of business English skills for 

communication in the present world 

through the integration of the four skills 

of listening, speaking, reading, and writing 

at a more complex level, including 

presentation and discussion skills; job 

interview; writing résumés and application 

letters; reading news or articles for details 

and summarizing main ideas; external 

readings and self-study lessons; cross-

cultural understanding 

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 

 

   GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ  

(English for the Professionals)  

เงื่อนไข  ศึกษากอน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

เพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2 หรือเทียบโอนโดยใช

คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทา และ

ตามเกณฑที่กําหนด 

พัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานผานการใช

ทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสม โดยเนนที่ทักษะ

การนําเสนอและทักษะการแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็น และสอดแทรกความรูและความเขาใจใน

ความสําคัญของการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม  

Development of important soft skills to 

enhance employability through effective 

English language skills focusing on 

3(2-2-5) -รายวิชาใหม  

(New Course) 

 



138 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) เหตุผล 

(Reasons) 

presentation skills and discussion skills 

with the integration of the knowledge 

and understanding of intercultural 

communication 

   GE075 สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน 

(English Idiom Advantage) 

ความเขาใจจากการศึกษาสํานวนภาษาอังกฤษใน

บริบทที่ใชจริงและการฝกใชสํานวนในหองเรียน 

Understanding English idiom usage from 

real-world contexts and putting into 

practice in class 

3(2-2-5) -รายวิชาใหม  

(New Course) 

 

กลุมทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)   

GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ 

(Presentation and Public Speaking Skills) 

การนําเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนําเสนอ

ภายในเวลาที่กําหนด การพูดในที่สาธารณะเพื่อโนม

นาวนักลงทุน ทักษะการนําเสนอสวนบุคคล เรียนรู

เกี ่ยวกับภาษากาย การใชสไลดเพื ่อการนําเสนอ

อยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการใชคําพูดใหเปนสิ่งที่

มีคานาฟง 

Pitching technology concepts within the time 

limit, public speaking that attends the capital 

venture, personal presentation skills, body 

language, using slides effectively, and how to 

hack the spoken word into something worth 

listening to. 

3(3-0-6)  -ยกเลิกบังคับ (Cancelled) 

-ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

     (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

-ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

2.1.2 กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

      (Business and Entrepreneurship) 

1.2 รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ   

      (Business and Entrepreneurship) 

เงื่อนไข บังคับ หรอืบังคับเลือก 1 วิชา กําหนดโดยหลักสูตร  (Required 

1 course set by the Program) 

 

GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurships) 

กระบวนการประกอบการเพื ่อเสร ิมสร างและ

ผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ

ความสามารถในการเปนผู ประกอบการ โดยการ

ตระหนักถึงปญหาและโอกาส  เพื่อคนหาแนวคิด

และหนทางเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและ

สรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดการ

ปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม 

Entrepreneurial process to develop and 

integrate theories, ideas, skills, mindsets, and 

entrepreneurial capabilities in order to 

3(3-0-6) GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurships) 

กระบวนการประกอบการเพื ่อเสริมสรางและ

ผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ

ความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยการ

ตระหนักถึงปญหาและโอกาส เพื่อคนหาแนวคิด

และหนทางเชิงสรางสรรคในการแกไขปญหาและ

สรางคุณคา รวมไปถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิด

การปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยางเปนรูปธรรม 

Entrepreneurship process to foster and 

integrate theories, ideas, skills, attitudes 

and entrepreneurial abilities by being 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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(Reasons) 

explore and generate ideas for solving 

problems and creating value, as well as 

development for business practice 

aware of problems and opportunities to 

find ideas and creative ways to solve 

problems and create value Including 

further development to create concrete 

business practice 

GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

เงื่อนไข 

1) วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง 

(หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตร

นานาชาติ) 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนฯ 

กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ  กระบวนการ 

แนวคิด เตรื ่องมือและความทาทายของการสราง

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ  โครงสรางและแนวคิด

ตลาดที่สําคัญ  กระบวนการการนําไอเดียมาสูตลาด

โดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียท่ี

เปนที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธ

แรงยึดเหนี่ยวสําหรับสตารทอัพ ความสามารถและ

ความนาสนใจในการเปนผูประกอบการ 

Frameworks of creating startups. The 

process, concepts, tools, and challenges of 

creating a successful new venture. Key 

market structures and concepts. Process of 

bringing ideas to market using popular idea 

validation frameworks and methodologies. 

Business model design and cohesive strategy 

for startups. Capabilities and interest in being 

an entrepreneur. 

3(3-0-6) GE120 จากศูนยสูการเปนฮีโร 

(From Zero to Hero) 

เงื่อนไข 

1)  ว ิ ชาศ ึ กษาท ั ่ ว ไป -บ ั งค ับของหล ักส ู ตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ

เทคโนโลยีข ั ้นส ูง (หลักสูตรนานาชาติ) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) 

2) เปนวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรี

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนฯ 

กรอบแนวคิดการสรางสตารทอัพ  กระบวนการ 

แนวคิด เตรื่องมือและความทาทายของการสราง

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ  โครงสรางและแนวคิด

ตลาดที ่สําคัญ  กระบวนการการนําไอเดียมาสู

ตลาดโดยใชกรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบ

ไอเดียที่เปนที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและ

กลย ุทธ แรงย ึ ด เหน ี ่ ยวส ํ าหร ับสตาร ท อัพ 

ความสามารถและความน าสนใจในการเปน

ผูประกอบการ 

Frameworks of creating startups. The 

process, concepts, tools, and challenges 

of creating a successful new venture. Key 

market structures and concepts. Process of 

bringing ideas to market using popular idea 

validation frameworks and methodologies. 

Business model design and cohesive 

strategy for startups. Capabilities and 

interest in being an entrepreneur. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

   GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

(Introduction to E-Commerce) 

ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทและรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

องค ประกอบท ี ่ ส ํ าค ัญของระบบพาณ ิชย

อิเล็กทรอนิกส การเตรียมความพรอมเพ่ือการเปน

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตลาด

อิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางการขายและการ

ติดตอสื ่อสารกับลูกคา  วิธ ีการชําระเงินของ

3(3-0-6) ปรับยายกลุม 

(Revised 

changed 

group) 
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(Reasons) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดสงสินคา  และการ

ฝกปฏิบัติการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Basic knowledge about e-commerce, 

types and business models for  

e-commerce, key components of  

e-commerce, preparation for  

e-commerce entrepreneurs, e-marketing, 

sales channels and customer 

communication, payment methods, 

shipping and e-commerce 

implementation. 

   GE137 การส่ือสารหัวการคา 

(Business Communication) 

การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหกลุม

ผู บริโภค เครื ่องมือการสื ่อสารการตลาด การ

วางแผนการส ื ่อสารการตลาด การออกแบบ

เน ื ้ อหา  การส ื ่ อสาร เพ ื ่ อ สร  า งตราส ิ นค า  

การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนําเสนองาน 

มารยาทและจริยธรรมการส่ือสารธุรกิจ  

Situation analysis, Consumer Analysis,  

Marketing Communication Tools,  

Marketing Communication Planning,  

Message Design, Brand Communication,  

Personality Development, Presentation  

Technique, Etiquette and Ethics in 

Communication  

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 

   GE138 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 
แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจ การเปนผู ประกอบการ หนาที่
ธุรกิจดานการจัดการองคการ การผลิต การบัญชี 
การ เ ง ิ น  ภาษ ีอากร  การตลาดการจ ั ดการ
ทร ัพยากรมนุษย  จร ิยธรรมธ ุรก ิจและความ
รับผิดชอบตอสังคม  
Foundation of business concept, business 
system, business model, 
entrepreneurship, business functions in 
organization management, production, 
accounting, finance, taxation, marketing, 
and human resource management, 
business ethics and social responsibility. 
 
 
 

3(3-0-6) -รายวิชาใหม  

(New Course) 
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(Reasons) 

   GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business) 

เทียบเทา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัล

และการโคด (Digital Innovative Thinking and 

Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และ

การแกปญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝกทักษะ

พื้นฐานการใชแอปพลิเคชัน และการออกแบบ 
พัฒนา โปรแกรมประยุกตสมัยใหมผานการศึกษา 
ประสบการณของผูใช สวนตอประสานกับผูใช 
กระบวนการคนควาวิเคราะห และประมวลผล

ขอมูล และ ขอมูลขนาดใหญ จนเกิดนวัตกรรมที่

ตอบสนองตอความตองการทางธุระกิจดิจิทัล   
Concepts, points of view and applications 

of information technology to support 

learning and problem solving in the 

digital economy era, as well as practices 

on fundamental skills for application 

usage and modern application program 

development through user 

experience/user interface, researching, 

analyzing and assessing data and big data 

leading to innovation responding to digital 

business’s needs  

3(3-0-6) -ปรับรหัสวิชา

จาก GE201 

-ปรับชื่อวิชา 

และคําอธิบาย

รายวิชา

(Revised 

GE201 course 

code, name, 

and 

description) 

-ปรับยายกลุม 

(Revised 

course group) 

 

2.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

         (Science and Technology) 

- ยกเลิกเปนกลุม

วิชาบังคับ 

(Removed as 

required 

courses) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโคด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการแกปญหาในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล  ฝกทักษะพื้นฐานการใชแอปพลิเคชัน 

และการพ ัฒนาโปรแกรมประย ุกต สม ัย ใหม ผ  าน

กระบวนการคนควา วิเคราะห และประมวลผลขอมูล จน

เกิดนวัตกรรมที ่ตอบสนองตอความตองการของคนใน

สังคม 

Concepts, points of view and applications of 

information technology to support learning and 

problem solving in the digital economy era, as 

3(3-0-6)  -ยายไปสวนที่ 1 เปน GE บังคับ หรือบังคับเลือก 

ในรายวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

(Moved to Part 1 as a required course in 

the Business group) 

- ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

(Revised course code, name and 

description) 

 

 -ปรับรหัสวิชา

เปน GE154 

(Revised 

course code 

to GE154) 

-ปรับชื่อวิชา 

และคําอธิบาย

รายวิชา 

(Revised name 

and 

description) 

-ปรับยายกลุม 
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(Reasons) 

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 

(Revised 

course group) 

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ประเภทของตัวแปร นิพจน 

การกําหนดคา โครงสรางพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรม 

การเขียนฟงกชัน 

Introduction to building blocks of programming, 

primitives, expressions, assignments, and 

functions 

3(2-2-5)  -ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (Media and Information Technology 

Skills) 

 -วิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

-ปรับยายกลุม 

(Changed 

group) 

 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือก  9  หนวยกิต 

2.2 General Education Courses, required 9 credits 

สวนที่ 2  เปนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตาง ๆ กําหนดสําหรับนักศึกษา ใหสอดคลองตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ไมนอยกวา 18  หนวยกิต (รายละเอียดตามขอกําหนดหลักสูตรของ

แตละคณะ) โดยบังคับ หรือ บงัคับเลอืก หรือ เลือก รายวิชาจากกลุมวิชา ดังตอไปนี ้

Part 2 General Education courses in line with the objectives of various 

Schools which require students to take no fewer than 18 credits 

(Details are set based on the school’s curriculum) as required, 

selectable elective, or elective courses from the following groups:   

2.2.1 กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

       (Language and Communication Skills) 

ปรับยายไปกลุมที่ 2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude)  

 2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 

ภาษา  -   

GE006 ภาษามาเลยเพ่ือการส่ือสาร 

(Malay for Communication) 

ทักษะการใชภาษามาเลยในชีวิตประจําวันโดยเนนการฟง

และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใชสื่อสาร 

รวมทั ้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความ

คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับยอหนา 

Malay language skills in everyday life focusing on 

listening and speaking, basic dialogues needed in 

communication, listening for main ideas, and basic 

paragraph writing 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม  (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 ปรับยายกลุม 

รายวิชาคงเดิม 

(Revised 

course group 

and 

Unchanged) 

GE007 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร  

(Vietnamese for Communication ) 

ทักษะการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันโดยเนนการ

ฟงและการสนทนา  บทพูดพื ้นฐานที ่จําเปนตอการใช

สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดง

ความคิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับยอหนา 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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Vietnamese language skills in everyday life 

focusing on listening and speaking, basic dialogues 

needed in communication, listening for main 

ideas, and basic paragraph writing 

GE008 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 

(Burmese for Communication ) 

ทักษะการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวันโดยเนนการฟง

และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอการใชสื่อสาร 

รวมทั ้งการจับใจความสําคัญและการเขียนแสดงความ

คิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับยอหนา 

Burmese language skills in everyday life focusing 

on listening and speaking, basic dialogues needed 

in communication, listening for main ideas, and 

basic paragraph writing 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม  (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 ปรับยายกลุม 

รายวิชาคงเดิม 

(Revised 

course group 

and 

Unchanged) 

GE009 ภาษาจีนสําหรับการสนทนาและการส่ือสาร 1 

(Chinese for Conversation and Communication 1) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน 

โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับพื้นฐาน เพื่อใชสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

Pre-sessional course for fundamental Chinese 

listening, speaking, reading and writing skills. The 

course emphasizes on basic vocabulary for daily 

communication and efficient professional use. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE010 ภาษาจีนสําหรับการสนทนาและการส่ือสาร 2 

(Chinese for Conversation and Communication 2) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน 

โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลาง เพื่อใชสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

Intermediate course for Chinese listening, 

speaking, reading and writing skills. The course 

emphasizes on intermediate level vocabulary for 

daily communication and efficient professional 

use. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE011 ภาษาจีนสําหรับการสนทนาและการส่ือสาร 3 

(Chinese for Conversation and Communication 3) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนใน

ระดับที่สูงขึ้น โดยเนนโครงสรางประโยคและโครงสราง

ระดับถอยความการเลาเรื่อง เพื่อใชสื่อสารในการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

Proficiency course for advanced Chinese listening, 

speaking, reading and writing skills. The course 

emphasizes on sentence structure and narrative 

discourse for efficient professional use. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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GE012 พัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีน 

(Chinese Listening and Speaking Enhancement) 

พ ัฒนาท ั กษะการฟ  งและการพ ู ด ในสถานการณ  

ตาง ๆ และการฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลอง 

Course for Chinese listening and speaking skills 

improvement for daily usage under simulated 

events. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE013 การอานและรายงานภาษาจีน 

(Chinese Reading and Report) 

ทักษะการอานเรื่องสั้น บทความสั้น เพื่อจับใจความพรอม

ทั้งสรุปสาระสําคัญเปนภาษาพูดและเขียน 

Course for interpretation and key summarization 

of short story and passage. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE014 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 

(Korean for Communication 1) 

การอานพยัญชนะ สระ ตัวสะกดในภาษาเกาหลีเบื้องตน 

วิธีการอาน การออกเสียง คําศัพทพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

เบื ้องตน ในวงคําศัพทประมาณ 200 คํา โครงสราง

ไวยากรณพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนในระดับ

เบื้องตน  

Be able to read basic alphabets and vowels in 

Korean. How to read and pronounce the words or 

sentences.  Basic 2 0 0  vocabulary and basic 

grammars will be taught in this course. Moreover, 

the learners will also practice the core skill to 

communicate confidently such as listening 

speaking reading and writing skills. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม  (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 ปรับยายกลุม 

รายวิชาคงเดิม 

(Revised 

course group 

and 

Unchanged) 

GE015 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2 

(Korean for Communication 2) 

เงื่อนไข  กอนเรียน สอบผาน วิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการ

ส่ือสาร 1  

การสรางประโยคจากไวยากรณพื ้นฐานและโครงสราง

ประโยคในภาษาเกาหลี เพ่ือการใชส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

การแนะนําตัว การซื้อของ การเดินทาง การอธิบายสิ่งของ 

บอกลักษณะของสิ ่งของและสถานที ่ได ในวงคําศัพท

ประมาณ 400 คํา ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนใน

ระดับเบื้องตนกลาง 

To be able to build sentences following the 

Korean language structure to communicate in 

daily life, for example, introducing, shopping, 

traveling, describing and explaining things or 

places.  4 0 0  vocabulary will be taught and the 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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intermediate level of 4 core main skills; Listening, 

speaking, reading, and writing. 

 กลุมทักษะการสื่อสาร 

(Communication Skills) 

  ยกเลิกกลุมวิชา ปรับยายรายวิชาไปอยูกลุมใหม 

(Cancelled and Moved new group) 

  

GE051 มิติแหงศัพท 

(Aspects of Vocabulary) 

ศัพทกับการเรียนภาษา โครงสรางศัพท  ตัวสะกดกับการ

ออกเสียง  ความหมายของศัพท  ประวัติคําศัพท  วิธีใชคํา  

การบัญญัติศัพท  ทักษะการใชพจนานุกรม  การศึกษาคํา

เปรียบเทียบตางศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Vocabulary and language learning, word 

structures, spelling and pronunciation, word 

meaning, history of words, word usage, neologism 

( coining new words) , dictionary usage skills, 

comparative study of English and Thai words 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic Project Writing) 

หลักการและความสําคัญของการอานและการเขียนใน

ธุรกิจ  ศึกษาศัพทและสํานวนธุรกิจในดานความหมายและ

การใชในบริบทตาง ๆ  วิเคราะหและตีความบทความทาง

ธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพรวมสมัยและสื่อใหม  พัฒนาทักษะการ

เขียนทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และฝกปฏิบัติ 

Principles and importance of business reading and 

writing, study of business terminology and 

expressions relating to meaning and appropriate 

use in various contexts, analyzing and interpreting 

business articles in contemporary and new media 

forms, development of business writing skills in 

various types through writing practice 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 

ความหมาย ความส ําค ัญและค ุณค าของการอ  าน   

ความสัมพันธระหวางการอานกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา

ทักษะการอาน  อานจับใจความสําคัญ  อานวิเคราะหและ

ตีความ  ฝกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหมอยางมีคุณคา 

Meaning, importance, and value of reading, 

relationship between reading and life 

development, development of reading skills, 

reading for main ideas, analytical and 

interpretative reading, reading practice of articles 

relating to life development and self-adjustment 

in the modern world 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE054 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิต 

(Reading for Life Development) 

ความหมาย ความส ําค ัญและค ุณค าของการอ  าน   

ความสัมพันธระหวางการอานกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนา

ทักษะการอาน  อานจับใจความสําคัญ  อานวิเคราะหและ

ตีความ  ฝกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหมอยางมีคุณคา 

Meaning, importance, and value of reading, 

relationship between reading and life 

development, development of reading skills, 

reading for main ideas, analytical and 

interpretative reading, reading practice of articles 

relating to life development and self-adjustment 

in the modern world 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

ปรับรหัสวิชา ชื่อ

วิชา และ

คําอธิบาย

รายวิชา 

(Revised 

course code, 

name, and de 

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 

แนวคิด หลักการพูดและการนําเสนองานเชิงธุรกิจ   การ

วางแผนการพูดและการใชสื ่อเพื ่อประกอบการพูดและ

นําเสนองาน  เทคนิคการใชวจนภาษา อวจนภาษา และ

เทคโนโลยีสื ่อในการพูดและนําเสนองาน  ฝกพูดและ

นําเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  ครอบคลุมการ

บรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการแขงขัน

ทางธุรกิจ การแถลงขาว และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

Concepts, principles, and business presentation, 

speech planning and use of various forms of 

media in speaking and oral presentation, 

techniques in the use of verbal and nonverbal 

communication, media technology in speaking 

and oral presentation, various types of speaking 

and business presentation practice including 

briefings, presentations aimed at business 

competition, press conferences, etc. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE056 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  มิติ

ทางวัฒนธรรม และความแตกตางระหวางกลุมวัฒนธรรม

ในสังคมโลก  องคประกอบที่เกี ่ยวของกับคานิยมทาง

วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ  บทบาทและความสําคัญ

ของการสื่อสารขามวัฒนธรรมที ่มีตอปจเจกบุคคลและ

องคกร  การปรับตัวเพื ่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนว

ทางการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแยงและ

สรางการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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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 

GE057 นักขาวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 

หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานขาวโดย

นักขาวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลภาพ แสง 

และเสียง การเรียบเรียงขาวสารและผลิตเนื ้อหาดวย

อุปกรณการส่ือสารเคล่ือนที่ 

Principles and ethics of citizen reporting, 

techniques for gathering data, images, light and 

sound, as well as news writing and content 

production using mobile devices 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

      (Media and Information Technology 

Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE058 การเลาเร่ืองขามส่ือ 

(Transmedia Storytelling) 

ความสําคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสทั้งหากับ

การเลาเรื่อง หลักการเลาเรื่องบนพื้นฐานของความเปน

ของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อกระตุนการ

ตอบสนองชเงบวกและกระตือรือรนจากผูรับสารฝกการ

เลาเรื่องขามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในสื่อดั้งเดิมและ

สื่อดิจิทัล  เพื่อจุดมุงหมายในการใหความบันเทิงและเพ่ือ

พัฒนาการคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาเชิงธุรกิจและ

สังคม 

Significance and relationship of five sensory 

receptors to storytelling. Principles of storytelling 

techniques based on authenticity, 

trustworthiness, and compelling elements to 

trigger audiences’ positive and enthusiastic 

responses. Practice of storytelling across media, 

both in traditional and digital platforms, for 

entertaining and developing creativity in solving 

business and social problems. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Reading)  

หลักการอานที่ถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็วในการ

อาน การฝกอานขอความประเภทตาง ๆ  ทั้งเรื ่องทั่วไป

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 
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และเรื่องวิชาการ เพื่อความรู ความเพลิดเพลิน และสราง

ทัศนคติที่ดีตอการอาน 

Accurate principles of reading, eye movement, 

and speed reading. Practice of reading a variety of 

general texts and academic texts for enhancing 

knowledge, pleasure, and positive attitudes 

towards reading. 

but changed 

group) 

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Writing) 

หลักการอานที่ถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็วในการ

อาน การฝกอานขอความประเภทตาง ๆ  ทั้งเรื ่องทั่วไป

และเรื่องวิชาการ เพื่อความรู ความเพลิดเพลิน และสราง

ทัศนคติที่ดีตอการอาน 

Accurate principles of reading, eye movement, 

and speed reading. Practice of reading a variety of 

general texts and academic texts for enhancing 

knowledge, pleasure, and positive attitudes 

towards reading. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Academic Thai Reading and Writing) 

หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตาง ๆ ทั ้งแบบ

ควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเนนความ

ถูกตองในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 

Principles and practice of writing various types of 

texts for both free writing and controlled writing, 

emphasising accuracy of language and meaning-

making. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE062 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

(Thai for Communication) 

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยเพ่ือ

ถายทอดความคิดอยางเปนระบบและสามารถสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ  

Development of using standard Thai, principles of 

listening, speaking, reading and writing; using 

language to deliver thoughts systematically and 

communicate effectively. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม  

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 

หล ักการฟ ง การฝ กฟ งเพ ื ่อจ ับใจความส ําค ัญและ

รายละเอียดที่จําเปนจากบทฟงประเภทตาง ๆ หลักการ

พูด มารยาทการพูดและการฝกพูดหัวขอตางๆ 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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Principles of listening: listening for main ideas and 

for supporting details from different types of 

listening. Principles of speaking: manner of 

speaking and speaking practice for different topics 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation) 

ระบบการออกเสียงการฝกออกเสียงพยัญชนะสระและ

ประโยคภาษาอังกฤษจากสื่อตางๆโดยเนนเรื่องการออก

เสียงสูงตํ ่าและเสียงหนักเบาในคําและประโยคเพ่ือ

ประโยชนในการพูดและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ

การฝกออกเสียงดวยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เพื่อการ

ฝกฝนดวยตนเอง 

English pronunciation system, pronouncing 

consonants, vowels, and sentences in English 

from various media. The emphasis of the pitch of 

voice used, word stress, and sentence stress for 

their speaking and reading skills. Self-practice 

with the pronunciation via provided electronic 

media. 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE065 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน 

(Presentation in English) 

การสรุปเนื้อหาที่ตองการนําเสนอเทคนิคและวิธีการผลิต

สื่อนําเสนอภาษาอังกฤษตลอดจนการนําเสนองานปาก

เปลาดวยภาษาอังกฤษ 

Summarising information to be presented, 

techniques in giving a presentation, and the 

production of presentation media together with 

giving the oral presentation. 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE066 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

(Academic English Reading and Writing) 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนเชิงวิชาการจากส่ือ

ประเภทตํารา บทความ และรายงาน  ทักษะการอาน

ประกอบดวยการอานเพื่อความเขาใจ การอานเพื ่อหา

ขอมูลเฉพาะ การเขาใจคําศัพทเฉพาะทาง และการอาน

เชิงวิเคราะหและวิพากษ  ทักษะการเขียนประกอบดวย

โครงสรางการเขียนบทความและรายงานการวาง โครงราง

กอนเขียน การเขียนฉบับราง การปรับปรุงและแกไขฉบับ

ราง การใชคําเชื่อมในงานเขียน ทักษะการอางอิงขอมูล  

Development of academic reading and writing 

skills from academic texts, articles, and reports. 

Reading skills include reading comprehension, 

reading for specific information, dealing with 

technical terms, and analytical and critical 

3(2-2-5)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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reading. Writing skills encompasses writing 

organization of a report and an article, outlining 

ideas, writing first drafts, editing, revising, using 

cohesive devices, and referencing. 

GE068 การเขียนและการนําเสนอเชิงวิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

พื ้นฐานของการเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคที ่มี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสาร สําหรับขอกําหนดของ

ซอฟตแวรและ API เพ่ือการนําเสนอทางเทคนิค การศึกษา

ความตองการของผู ชม เคร ื ่องมือการเขียนและการ

นําเสนอ การสรางส่ือภาพรวมและแผนภูมิ 

Fundamentals of writing and effective technical 

presentation, technical presentation and 

communication style for software and API 

requirements, study of audience needs, writing 

and presentation tools, creating media including 

diagram and charts. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE069 การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยางสรางสรรค 

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเรื ่องและการ

ปฏิบัติอยางสรางสรรคสําหรับสตารทอัพ  เทคนิคการ

เขียนและการนําเสนอ  มุมมองของการสรางทีมเพื่อการ

พัฒนาการนําเสนอเร่ืองราวอยางมีนวัตกรรมตอนักลงทุนที่

มีศักยภาพ 

The contemporary ideas and concepts of 

creative storytelling write-up and performance 

for startups. Techniques of writing a fiction and 

presentation. Viewpoints of establish team for 

developing innovative storytelling presentation 

to the potential investors. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ 

(Interpretation, Communication, and Design)  

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลและเชิงจูงใจเพื่อสื่อความคิด

ของตัวเองถึงผ๔อื่นไดอยางนาสนใจและโนมนาวผูอื่นใหมี

ความเห็นตามได  การตีความและส่ือสารจากบทความและ

การนําเสนอตามหลักการออกแบบการนําเสนอทางวาขา

และอวัจนภาษา 

Effective and persuasive communication to 

convey the result of one’s thinking to others in a 

compelling manner, and to persuade them to 

adopt the same or similar views. Interpreting and 

creating communications from written essays to 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 



151 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

presentation based on the principles of verbal 

and nonverbal expressive design. 

 1) กลุมความรู (Knowledge)  

2) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Business Ethics and Social Responsibility) 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดาน

จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีตอสังคม 

ส่ิงแวดลอม ลูกคา พนักงาน และผูลงทุน 

Ethics for doing business, case study in business 

ethics, business responsibility to society, 

environment, customers, employees, and 

investors 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5 กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทําความ

เขาใจปญหาตาง ๆ โดยคํานึงถึงผูที่มีปญหาเปนหลักการ

ทดสอบและพัฒนาทางออกของปญหาแบบวนซํ้าอยางมี

ระบบ เพื่อสรางสรรคแนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย

ความตองการของผูที่มีปญหา คุณคาของกระบวนการคิด

เชิงออกแบบที่สรางความแตกตาง เพื่อเปนชองทางเฉพาะ

ในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหม โดยการรวบรวมมุมมอง

ทางทฤษฎีและการเรียนรูจากประสบการณจริง 

Principle of design thinking to understand real-

world problems with emphasis on the problem 

elements, finding answers from different 

perspectives as well as iteratively prototyping 

and testing results to acquire innovative 

solutions to the problems, values of design 

thinking for business differentiations and new 

business opportunities by using theories and 

real-world practices 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 

ประเภทของธุรกิจออนไลน  พฤติกรรมการซื ้อสินคา

ออนไลน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจและแผน

ธุรกิจออนไลน  การเริ่มตนทําธุรกิจ และการสรางเว็บไซต

ธุรกิจออนไลน กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจออนไลน 

เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  การตลาดบนสื่อสังคม

สําหรับธ ุรก ิจออนไลน  และจรรยาบรรณของธ ุรกิจ

ออนไลน   

Types of e-commerce, online shopping behavior, 

online business environment analysis and online 

3(3-0-6) GE104 ธุรกิจออนไลน 

(Online Business) 

ประเภทของธุรกิจออนไลน  พฤติกรรมการซื้อสินคา

ออนไลน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจและ

แผนธุรกิจออนไลน  การเริ่มตนทําธุรกิจ และการ

สรางเว็บไซตธุรกิจออนไลน กลยุทธการตลาดสําหรับ

ธุรกิจออนไลน เทคนิคการประชาสัมพันธเว็บไซต  

การตลาดบนสื่อสังคมสําหรับธุรกิจออนไลน  และ

จรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน   

Types of e-commerce, online shopping 

behavior, online business environment 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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business plan, and how to start and create online 

business website, create marketing strategies for 

online business, website promotion techniques, 

social media marketing for online business, and 

online business ethics. 

analysis and online business plan, and how 

to start and create online business website, 

create marketing strategies for online 

business, website promotion techniques, 

social media marketing for online business, 

and online business ethics. 

GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneur) 

กฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือก

ประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเชา 

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน และสัญญาทาง

ธุรกิจอื ่น ๆ  การเจรจาตอรองทางกฎหมาย การขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีสําหรับ

ผูประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่เกี ่ยวของกับการ

ประกอบธุรกิจ 

Law and regulation relating to entrepreneur or 

startup business. Business organization selection, 

business contract drafting; for example: rent 

contract, licensing agreement, employment 

contract and other related contract.  Acquiring 

business license, business tax planning and 

current issues about law for entrepreneur 

3(3-0-6) GE105 กฎหมายเบื้องตนสําหรับผูประกอบการ 

(Law for Entrepreneur) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ การเลือก

ประเภทองคกรธุรกิจ การรางสัญญาทางธุรกิจ  

สัญญาเชา สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ  สัญญาจางงาน 

และสัญญาทางธุรกิจอื ่น ๆ การเจรจาตอรองทาง

กฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การ

วางแผนภาษีสําหรับผูประกอบการ  และประเด็น   

อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

Law and regulation relating to entrepreneur 

or startup business. Business organization 

selection, business contract drafting; for 

example: rent contract, licensing 

agreement, employment contract and other 

related contract.  Acquiring business license, 

business tax planning and current issues 

about law for entrepreneur 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-commerce Law) 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาซื้อ

ขายสินคาและกฎหมายการโอนเงินและการชําระเงินทาง

อิ เล ็กทรอน ิกส   กฎหมายแลกเปล ี ่ ยน ข อม ูลทาง

อิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย

คุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

Electronic Transactions Law, sale contract, 

payment and  electronic fund transfer. Electronic 

Data Interchange Law, Electronic Signature Law 

and Data Protection Law. Computer Related 

Crime, online dispute resolution and case study 

relating to electronic transactions 

3(3-0-6) GE106 กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(E-commerce Law) 

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สัญญา

ซื้อขายสินคาและกฎหมายการโอนเงินและการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายแลกเปลี่ยน ขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

กฎหมายคุมครองขอมูลและกฎหมายอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร 

Electronic Transactions Law, sale contract, 

payment and  electronic fund transfer. 

Electronic Data Interchange Law, Electronic 

Signature Law and Data Protection Law. 

Computer Related Crime, online dispute 

resolution and case study relating to 

electronic transactions 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

รูจักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การซื้อขายหลักทรัพย ขอมูลสําคัญที่ควรพิจารณาในการ

ซื้อขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ

3(3-0-6) GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

(Trading and Investment) 

รู จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรูเบื ้องตน

เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย ขอมูลสําคัญที่ควร

พิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย  ศึกษาปจจัยที่มี

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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และราคาหลักทรัพย  กลยุทธการซื้อขายหุนแบบตาง ๆ  

การใชแอปพลิเคชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัดพอรต

การลงทุน และการจําลองการซื้อขายหลักทรัพย 

Thai economy and business, introduction to 

stock trading, important information in stock 

trading, factors affecting business management 

and stock prices, various types of stock trading 

strategy, use of applications to analyze and 

manage investment portfolios, and simulated 

stock trading 

ผลต อการด ําเน ินธ ุรก ิจและราคาหล ักทร ัพย    

กลยุทธการซื้อขายหุนแบบตาง ๆ  การใชแอปพลิเค

ชันตาง ๆ ในการวิเคราะห การจัดพอรตการลงทุน 

และการจําลองการซื้อขายหลักทรัพย 

Thai economy and business, introduction to 

stock trading, important information in stock 

trading, factors affecting business 

management and stock prices, various types 

of stock trading strategy, use of applications 

to analyze and manage investment 

portfolios, and simulated stock trading 

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 

(Wealth Management) 

การวางแผนทางการเงิน ความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับตลาด

การเงินและความเสี่ยงในการลงทุน การลงทุนที่นําไปสู

ความม ั ่ งค ั ่ งผ  านการฝากเง ิ นธนาคาร  พ ันธบ ัตร 

อสังหาริมทรัพย ทองคํา การประกันภัย การลงทุนในตลาด

หลักทรัพย กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพ่ือ

ประโยชนทางดานภาษี 

Financial planning, financial market and 

investment risk. Wealth investments via bank 

deposits, gold, real estate, bonds, mutual funds, 

investment trusts and investment planning for the 

tax benefits. 

3(3-0-6) GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 

(Wealth Management) 

การวางแผนทางการเงิน ความรูเบื ้องตนเกี ่ยวกับ

ตลาดการเงินและความเสี่ยงในการลงทุน การลงทุน

ที ่น ําไปสู ความมั ่งค ั ่งผ านการฝากเง ินธนาคาร 

พันธบัตร อสังหาริมทรัพย ทองคํา การประกันภัย 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย กองทุนรวม และการ

วางแผนการลงทุนเพ่ือประโยชนทางดานภาษ ี

Financial planning, financial market and 

investment risk. Wealth investments via bank 

deposits, gold, real estate, bonds, mutual 

funds, investment trusts and investment 

planning for the tax benefit  

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and Beauty) 

ความหมาย ลักษณะความสําคัญและบทบาทของอาหาร

เพ่ือสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอยางผลิตภัณฑ

อาหารเพื ่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิตในเชิงการคา 

กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพ่ือ

สุขภาพและความงาม แนวโนมทิศทางของผลิตภัณฑ

อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

Meaning, importance and roles of food on 

wellness and beauty, types and examples of 

commercial food products for wellness and 

beauty, production process and control of food 

production for wellness and beauty, trends in 

food production for wellness and beauty 

3(3-0-6) GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and Beauty) 

ความหมาย ลักษณะความสําคัญและบทบาทของ

อาหารเพื ่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและ

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  

ที ่ผลิตในเช ิงการคา กระบวนการผลิตและการ

ควบคุมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

แนวโนมทิศทางของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ

และความงาม 

Meaning, importance and roles of food on 

wellness and beauty, types and examples of 

commercial food products for wellness and 

beauty, production process and control of 

food production for wellness and beauty, 

trends in food production for wellness and 

beauty 

 

 

 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

ความหมายและคุณประโยชนของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการ

และเทคนิคในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิใหเกิดมีขึ ้นไดใน

ชีวิตประจําวัน  การนําสัมมาทิฏฐิมาใชในการดําเนินชีวิต  

การบริหารจัดการ  การแกไขปญหาและขอขัดแยงในการ

ดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ 

Meaning and benefits of Right View. Process and 

techniques in developing Right View in daily life. 

How to supply Right View into personal life 

management, administrative management, as 

well as problem and conflict solutions in 

entrepreneurs’ business operations. 

3(3-0-6) GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 

(Right View Entrepreneurship) 

ความหมายและค ุณประโยชน ของส ัมมาท ิฏฐิ   

กระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิให

เกิดมีขึ้นไดในชีวิตประจําวัน  การนําสัมมาทิฏฐิมาใช

ในการดําเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแกไข

ป ญหาและข อข ัดแย งในการดําเน ินธ ุรก ิจของ

ผูประกอบการ 

Meaning and benefits of Right View. Process 

and techniques in developing Right View in 

daily life. How to supply Right View into 

personal life management, administrative 

management, as well as problem and 

conflict solutions in entrepreneurs’ business 

operations. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE101 หรือ ไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรู ผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบ

ของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร

และขีดความสามารถตาง ๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธ

กับการคนหา  การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที่ขับเคล่ือนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของ

การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม  และมุงเนนในโครงการที่ใชองค

ความรู ข ามสาขาและสร างผลกระทบในเช ิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ชุมชนดินแดงหวยขวาง  ซึ ่งทําการออกแบบมาเพื ่อให

น ักศ ึกษาเข าใจถ ึงการเร ียนร ู  ในด านมายเซ ็ทและ

กระบวนการของการสรางการประกอบการที่ขับเคลื่อน

โดยนวัตกรรมผานการเรียนรูผานประสบการณอยางลึกซึง้  

ทั้งนี้รายวิชายังมุงเนนกระบวนการสํารวจคนหา  ซึ่งเปน

กรอบแนวคิดของขั ้นตอนที ่  0 และเครื ่องมือในการ

ออกแบบเชิงความคิด 

Project based leaning and challenge in process 

of exploring  and  defining problem. Value, 

people, a range of solutions and technology, and 

range of necessarily resources and capability 

which is crucial and related to successfully 

Explore, Experiment with, and Execute on an 

3(3-0-6) GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 1 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE101 หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายใน

ดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา 

ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี 

รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถตาง ๆ ที่

สําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา  การทดลอง 

และการด ํา เน ินการในการสร  างนว ัตกรรมที่

ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการ

ประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ค ว า ม เ ข  า ใ จ ถ ึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ส ร  า ง

ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม  และมุง

เนนในโครงการที่ใชองคความรูขามสาขาและสราง

ผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

และผู มีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวย

ขวาง  ซึ่งทําการออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาเขาใจ

ถึงการเรียนรูในดานมายเซ็ทและกระบวนการของ

การสรางการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

ผานการเรียนรูผานประสบการณอยางลึกซึ้ง  ทั้งนี้

รายวิชายังมุงเนนกระบวนการสํารวจคนหา  ซึ่งเปน

กรอบแนวคิดของขั้นตอนที่ 0 และเครื่องมือในการ

ออกแบบเชิงความคิด 

Project based leaning and challenge in 

process of exploring  and  defining problem. 

Value, people, a range of solutions and 

technology, and range of necessarily 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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entrepreneurial driven innovation (the output of 

IDE). This course will build to understand the 

process of innovation-driven entrepreneurship 

focusing on a cross-disciplinary project of high 

impact to UTCC and it stakeholders in the Di 

Daeng/Huay Kwang community in which 

designed to give students an intensive, deep 

learning experience in the IDE mindset and 

process.  This course has a greater emphasis on 

the Explore: Step 0 mindset and the tools of 

design thinking. 

resources and capability which is crucial 

and related to successfully Explore, 

Experiment with, and Execute on an 

entrepreneurial driven innovation (the 

output of IDE). This course will build to 

understand the process of innovation-

driven entrepreneurship focusing on a 

cross-disciplinary project of high impact to 

UTCC and it stakeholders in the Di 

Daeng/Huay Kwang community in which 

designed to give students an intensive, 

deep learning experience in the IDE mindset 

and process.  This course has a greater 

emphasis on the Explore: Step 0 mindset 

and the tools of design thinking. 

GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรู ผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบ

ของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร

และขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับ

การคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของ

การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองค

ความรู ข ามสาขาและสร างผลกระทบในเช ิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ่งทําการออกแบบมาเพื่อพัฒนา

นักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการ

ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมใหมากกวา โดยจะเนนการใช

กระบวนการและมุงเนนแนวคิดในดานการทดลองและการ

สรางตนแบบอยางรวดเร็ว ผานการเรียนรูผานประสบการ

การณที่แตกตางในดานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   

Project based learning and challenge in process 

of exploring and defining problem, value, 

people, a range of solutions and technology, and 

a range of necessarily resources and capability 

which is crucial and related to successfully 

Explore, Experiment with, and Execute on an 

entrepreneurial driven innovation (the output of 

3(3-0-6) GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 2 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

เงื่อนไข  ศึกษากอน  GE111 หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายใน

ดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา 

ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี 

รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ ที่

สําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง 

และการด ํา เน ินการในการสร  างนว ัตกรรมที่

ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการ

ประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ค ว า ม เ ข  า ใ จ ถ ึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ส ร  า ง

ผูประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม และมุงเนน

ในโครงการที ่ใชองคความรู ข ามสาขาและสราง

ผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

และผู มีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวย

ขวาง ซึ ่งทําการออกแบบมาเพื ่อพัฒนานักศึกษา

ทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการท่ี

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมใหมากกวา โดยจะเนนการ

ใชกระบวนการและมุงเนนแนวคิดในดานการทดลอง

และการสรางตนแบบอยางรวดเร็ว ผานการเรียนรู

ผานประสบการการณที่แตกตางในดานนวัตกรรม

หรือเทคโนโลยี   

Project based learning and challenge in 

process of exploring and defining problem, 

value, people, a range of solutions and 

technology, and a range of necessarily 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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IDE). This course will build to understand the 

process of innovation-driven entrepreneurship 

focusing on a cross-disciplinary project of high 

impact to UTCC and it stakeholders in the Din 

Daeng/Huay Kwang community in which 

designed to develop students’ IDE Mindset 

further beyond the prior level and required more 

rigorous use of the IDE process, with a great 

emphasis on the Experiment mindset and rapid 

prototyping through learning experience in a 

different innovation or technology. 

resources and capability which is crucial 

and related to successfully Explore, 

Experiment with, and Execute on an 

entrepreneurial driven innovation (the 

output of IDE). This course will build to 

understand the process of innovation-

driven entrepreneurship focusing on a 

cross-disciplinary project of high impact to 

UTCC and it stakeholders in the Din 

Daeng/Huay Kwang community in which 

designed to develop students’ IDE Mindset 

further beyond the prior level and required 

more rigorous use of the IDE process, with a 

great emphasis on the Experiment mindset 

and rapid prototyping through learning 

experience in a different innovation or 

technology. 

GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

เงื่อนไข ศึกษากอน  GE112 หรือ ไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรู ผานโครงการและความทาทายในดาน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบ

ของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร

และขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญและมีความสัมพันธกับ

การคนหา การทดลอง และการดําเนินการในการสราง

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของ

การประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ความเขาใจถึงกระบวนการในการสรางผูประกอบการที่

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุงเนนในโครงการที่ใชองค

ความรู ข ามสาขาและสร างผลกระทบในเช ิงบวกกับ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

ชุมชนดินแดงหวยขวาง ซึ่งทําการออกแบบมาเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการ

ที ่ขับเคลื ่อนโดยนวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพื ่อสรางให

นักศึกษามีความมั่นใจและความตองการที่จะ มองตาง คิด

ใหญ และทําเล็ก ในรายวิชานี้จะเนนการใชกระบวนการ

การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่เพิ่มเติมใน

สวนการดําเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการ

โดยจะตองเขาใจในการขยายตัวและการจัดหาเงินทุนผาน

การเงินของผูประกอบการ   

Project based learning and challenge in process 

of exploring and defining problem, value, 

3(3-0-6) GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคล่ือนดวยผูประกอบการ 3 

(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

เงื่อนไข ศึกษากอน  GE112 หรือ ไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอน 

การศึกษาเรียนรูผานโครงการและความทาทายใน

ดานกระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา 

ลูกคา รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี 

รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ ที่

สําคัญและมีความสัมพันธกับการคนหา การทดลอง 

และการด ํา เน ินการในการสร  างนว ัตกรรมที่

ขับเคลื ่อนโดยการประกอบการ (ผลผลิตของการ

ประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม) โดยจะสราง

ค ว า ม เ ข  า ใ จ ถ ึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ส ร  า ง

ผูประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม และมุงเนน

ในโครงการที ่ใชองคความรู ข ามสาขาและสราง

ผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

และผู มีสวนไดสวนเสียภายในชุมชนดินแดงหวย

ขวาง ซึ ่งทําการออกแบบมาเพื ่อพัฒนานักศึกษา

ทางดานกรอบแนวคิดการสรางการประกอบการที่

ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพื่อสรางให

นักศึกษามีความมั่นใจและความตองการที่จะ มอง

ตาง คิดใหญ และทําเล็ก ในรายวิชานี้จะเนนการใช

กระบวนการการประกอบการที ่ข ับเคลื ่อนโดย

นวัตกรรมที่เพิ่มเติมในสวนการดําเนินการจริงจาก

โอกาสทางการประกอบการโดยจะตองเขาใจในการ

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged)  
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people, a range of solutions and technology, and 

a range of necessarily resources and capability 

which is crucial and related to successfully 

Explore, Experiment with, and Execute on an 

entrepreneurial driven innovation (the output of 

IDE). This course will build to understand the 

process of innovation-driven entrepreneurship 

focusing on a cross-disciplinary project of high 

impact to UTCC and its stakeholders in the Din 

Daeng/Huay Kwang community in which 

designed to develop students’ IDE Mindset, with 

a goal of giving students the confidence and 

willingness to See Different, Think Big, and Act 

Small. This course required more rigorous use of 

the IDE process, with an additional emphasis on 

how to Execute on and IDE opportunity, with an 

understand of scaling and entrepreneurial 

finance for seeking funding. 

ขยายตัวและการจัดหาเง ินทุนผานการเง ินของ

ผูประกอบการ   

Project based learning and challenge in 

process of exploring and defining problem, 

value, people, a range of solutions and 

technology, and a range of necessarily 

resources and capability which is crucial 

and related to successfully Explore, 

Experiment with, and Execute on an 

entrepreneurial driven innovation (the 

output of IDE). This course will build to 

understand the process of innovation-

driven entrepreneurship focusing on a 

cross-disciplinary project of high impact to 

UTCC and its stakeholders in the Din 

Daeng/Huay Kwang community in which 

designed to develop students’ IDE Mindset, 

with a goal of giving students the 

confidence and willingness to See Different, 

Think Big, and Act Small. This course 

required more rigorous use of the IDE 

process, with an additional emphasis on 

how to Execute on and IDE opportunity, 

with an understand of scaling and 

entrepreneurial finance for seeking funding. 

GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 1 

(IDE Project 1) 

เงื่อนไข ศึกษากอน  GE111, GE112, และ GE113 

ศึกษาผานโครงการและความทาทายในดานกระบวนการ

คนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา รูปแบบของการ

แกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีด

ความสามารถตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของปญหาและความ

ทาทายที่นักศึกษาเลือก ทั้งนี้จะตองผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการ โดยโครงการจะตองเปนโครงการที่สามารถ

ที่ขยายตัวไดและสามารถที่จะทําใหเกิดความนาสนใจและ

ใหญกวาโครงการที่นักศึกษาเคยไดดําเนินการมา 

Project based learning and challenge in process of 

exploring and defining problem, value, people, a 

range of solutions and technology, and a range of 

necessarily resources and capability which is 

crucial and related to selected project by student. 

Student’ s project must be approved by an IDE 

committee.  It must be an IDE scale project and 

3(3-0-6) GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 1 

(IDE Project 1) 

เงื่อนไข ศึกษากอน  GE111, GE112, และ GE113 

ศึกษาผานโครงการและความท าทายในด  าน

กระบวนการคนหาและนิยามปญหา คุณคา ลูกคา 

รูปแบบของการแกไขปญหาและเทคโนโลยี รวมไป

ถึงทรัพยากรและขีดความสามารถตางๆ ที่สําคัญ

และเกี่ยวของปญหาและความทาทายที่นักศึกษา

เลือก ทั้งนี้จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

โดยโครงการจะตองเป นโครงการที ่สามารถที่

ขยายตัวไดและสามารถที่จะทําใหเกิดความนาสนใจ

และใหญกวาโครงการที่นักศึกษาเคยไดดําเนินการ

มา 

Project based learning and challenge in 

process of exploring and defining problem, 

value, people, a range of solutions and 

technology, and a range of necessarily 

resources and capability which is crucial and 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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should be more exciting and bigger than previous 

project that students have done. 

related to selected project by student. 

Student’ s project must be approved by an 

IDE committee.  It must be an IDE scale 

project and should be more exciting and 

bigger than previous project that students 

have done. 

GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 2 

(IDE Project 2) 

เงื่อนไข ศึกษากอน  GE114 

ศึกษาผานโครงการต อเน ื ่องจากว ิชา โครงการการ

ประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  

Continuous Project based learning and challenge 

after IDE Project 1 

3(3-0-6) GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม 2 

(IDE Project 2) 

เงื่อนไข ศึกษากอน  GE114 

ศึกษาผานโครงการตอเนื่องจากวิชา โครงการการ

ประกอบการที ่ข ับเคลื ่อนโดยนวัตกรรม 1 (IDE 

Project 1)  

Continuous Project based learning and 

challenge after IDE Project 1 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE116 การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 

(Accounting for Entrepreneur) 

หลักการเบื้องตนทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและ

ภาษีอากร สําหรับผูประกอบการ 

Basic principles of financial accounting, 

managerial accounting and taxation for 

entrepreneur 

3(3-0-6) GE116 การบัญชีสําหรับผูประกอบการ 

(Accounting for Entrepreneur) 

หลักการเบื้องตนทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร

และภาษีอากร สําหรับผูประกอบการ 

Basic principles of financial accounting, 

managerial accounting and taxation for 

entrepreneur 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในอาเซีย 

(Economies of Asian Countries) 

ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ตางๆ ที่สําคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองที ่มีผลตอการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเหลานั้น ตลอดจนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียและทั่วโลก  

Economies and the development of some 

important Asian countries. This course also 

includes economic, social, and political factors 

that affect these economies as well as economic 

relationship with other Asian countries and the 

rest of the world. 

3(3-0-6) GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเซีย 

(Economies of Asian Countries) 

ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศตางๆ ที่สําคัญในเอเซีย ปจจัยตางๆ ทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลตอการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐก ิจของประเทศเหล าน ั ้น ตลอดจน

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศอื ่นๆ ใน

เอเซียและทั่วโลก  

Economies and the development of some 

important Asian countries. This course also 

includes economic, social, and political 

factors that affect these economies as well 

as economic relationship with other Asian 

countries and the rest of the world. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ ความสําคัญและคุณคาของ

การสรางกิจการเพื่อสังคม ศึกษาเทคนิคการดําเนินการ 

รวมทั ้งโอกาส ปญหา และอุปสรรคเกี ่ยว กับการสราง

กิจการเพื่อสังคม โดยการใชกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติ

จริงในชุมชน 

3(3-0-6) GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ ความสําคัญและ

คุณคาของการสรางกิจการเพื่อสังคม ศึกษาเทคนิค

การดําเนินการ รวมทั้งโอกาส ปญหา และอุปสรรค

เกี ่ยว กับการสรางกิจการเพื ่อสังคม โดยการใช

กรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติจริงในชุมชน 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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Meaning, concept, principles, importance and 

value of social enterprise. Techniques for 

managing including opportunities, problems and 

obstacles relating to managing social enterprise 

using case studies and real projects with local 

communities. 

Meaning, concept, principles, importance 

and value of social enterprise. Techniques 

for managing including opportunities, 

problems and obstacles relating to managing 

social enterprise using case studies and real 

projects with local communities. 

GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 

ความสําคัญของผูบริโภคตอระบบเศรษฐกิจ แหลงที่มาของ

รายไดและรายไดที่ใชไดจริง ปจจัยที่กําหนดทางเลือกใน

บริโภค หลักการซื้อสินคาและบริการตางๆ สินเชื่อเพ่ือการ

บริโภค  การใชบริการประกันภัยและประกันชีวิต การ

วางแผนการเงินสวนบุคคล แผนการออมและการเลือก

รูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุนและการเลือก

วิธีการลงทุน บริการที่รัฐใหแกผูบริโภค การควบคุมราคา

สินคา และการคุมครองผูบริโภค 

Importance of consumers to the economic 

system, source of incomes and disposable 

income, factors that determine the choice of 

consumption, and principles in making decisions 

to buy products and services., consumption 

credit, using the insurance and life insurance, 

personal financial planning, saving plan and the 

way of choosing it types, planning for investment 

and selection of how to invest, government 

service for consumers, price control and 

consumers protection. 

3(3-0-6) GE119 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 

(Consumer Economics) 

ความส ําคัญของผ ู บร ิ โภคต อระบบเศรษฐกิจ 

แหลงที่มาของรายไดและรายไดที่ใชไดจริง ปจจัยที่

กําหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินคาและ

บริการตางๆ สินเชื่อเพื่อการบริโภค   การใชบริการ

ประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการเงินสวน

บุคคล แผนการออมและการเลือกรูปแบบการออม  

การวางแผนการลงทุนและการเลือกวิธีการลงทุน 

บริการที่รัฐใหแกผูบริโภค การควบคุมราคาสินคา 

และการคุมครองผูบริโภค 

Importance of consumers to the economic 

system, source of incomes and disposable 

income, factors that determine the choice of 

consumption, and principles in making 

decisions to buy products and services., 

consumption credit, using the insurance and 

life insurance, personal financial planning, 

saving plan and the way of choosing it types, 

planning for investment and selection of 

how to invest, government service for 

consumers, price control and consumers 

protection. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง                       

(Fundamentals of self-management) 

การบริหารจัดการตนเอง รูจักการจัดการกับชีวิต ความคิด 

ความกลัว ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรงเฉื ่อย ความ

ตื่นเตน ความโกรธ ความกระวนกระวาย การตัดสิน การ

จัดการกับความลมเหลว รูจักความถนัดของตนเอง และ

เปาหมายของตนเอง 

Study of self-management, how to deal with life, 

thoughts, fear, doubt, inspiration, inertia, 

excitement, anger, agitation, judgment, dealing 

with failure, and understand own aptitude and 

goals 

 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4 กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

     (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

 แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 



160 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

GE122 การนําเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน                        

(Intensive Pitching Workshop) 

การนําเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร

ใหกับนักลงทุน การใชตนแบบของโครงงานเพื่อนําเสนอ 

เทคนิคการโนมนาวนักลงทุน การนําเสนอธุรกิจจาก

โครงงานเพ่ือระดมทุน       

Presentation of the capstone project to investors, 

presentation by using the prototype of the project 

to convince investors, presentation the business 

idea from the project to raise funds. 

3(3-0-6) GE122 การนําเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน                        

(Intensive Pitching Workshop) 

การน ํ า เ สนอผลงานจาก โครง ง านว ิ ทย ากา

คอมพิวเตอรใหกับนักลงทุน การใชตนแบบของ

โครงงานเพื่อนําเสนอ เทคนิคการโนมนาวนักลงทุน 

การนําเสนอธุรกิจจากโครงงานเพ่ือระดมทุน       

Presentation of the capstone project to 

investors, presentation by using the 

prototype of the project to convince 

investors, presentation the business idea 

from the project to raise funds. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE123 พ้ืนฐานการเงิน                                          

(Basics of Finance) 

หลักการและแนวคิดดานการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะ

การเงินสวนบุคคลตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน 

Corporate Finance, Public Finance, Personal 

Finance, Financial Markets, Financial Services. 

3(3-0-6) GE123 พ้ืนฐานการเงิน                                          

(Basics of Finance) 

หลักการและแนวคิดดานการเงินธุรกิจการคลัง

สาธารณะการเง ินสวนบุคคลตลาดการเง ินการ

บริหารทางการเงิน 

Corporate Finance, Public Finance, Personal 

Finance, Financial Markets, Financial 

Services. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE124 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                      

(Introduction to E-Commerce) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภท

และรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส องคประกอบที่

สําคัญของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การเตรียมความ

พรอมเพื่อการเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส การเลือกชองทางการขายและ

การติดตอสื่อสารกับลูกคา  วิธีการชําระเงินของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  การจัดสงสินคา  และการฝกปฏิบัติการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Basic knowledge about e-commerce, types and 

business models for e-commerce, key 

components of e-commerce, preparation for  

e-commerce entrepreneurs, e-marketing, sales 

channels and customer communication, 

payment methods, shipping and e-commerce 

implementation. 

3(3-0-6)  ยายรายวิชานี้ไปอยูสวนที่ 1 เปนรายวิชาบังคับ  

หรือบังคับเลือก (Moved to Part 1 as a 

required/selectable required course)   

 -ยายไป 

สวนที่ 1 เปน

บังคับ/บังคบั

เลือก 

(Moved to 

Part 1 as a 

required/selec

table required 

course)   

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE125 การออกแบบชีวิต 

(Design Your Life) 

หลักการและแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ ระเบียบวิธีและ

เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิต การแกไข

ทัศนคติที ่มีความผิดปกติ และการสรางสรรคชีวิตที ่มี

ความหมายยิ่งขึ้น วิธีการประเมินเรื่องราวของชีวิต ชีวิตที่

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5 กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

และยกเลิกการ

ใชการวัดผลแบบ 

S/U มาเปนการ

วัดและ
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เปรียบเสมือนการเดินทาง และสมดุลของการทํางานและ

ชีวิต 

Principles and Concepts of design thinking, 

Methodology and tools of making important life 

decisions, fixing dysfunctional attitides, and 

creating a more meaningful life. Approch on life 

story assessment, life as a journey, and work and 

life balance. 

ประเมินผลตาม

ขอ 9.7 

(Course 

unchanged 

but changed 

group and 

changed 

evaluation 

criteria from 

S/U to those 

listed in 9.7 

GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบการเงิน

ของประเทศออสเตรเลีย   และเปรียบเทียบความแตกตาง

กับกฎหมายและระบบการเงินของประเทศไทย  โดย

เนื ้อหาจะครอบคลุมเกี ่ยวกับระบบการเงิน กฎหมาย 

สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับใช และขอยกเวนของ

กฎหมาย  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

และตามหลักจริยธรรมในบริบทของประเทศออสเตรเลีย 

เอเซีย และโลก  นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไข

ปญหาเพื่ออธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริการ

จัดการ และการเงินที่อยูในรายวิชานี้ และตองมีทักษะขั้น

พ้ืนฐานที่จําเปนในกระบวนการวิจัยและการเขียน 

This course supports students in understanding 

the particular aspects of law and finance that 

relate to an Australian context, and how these 

differ from Thai structures and processes. Topics 

include components of the Australian financial 

system, features off the Australian legal system, 

contract law in an Australian context (formation, 

enforceability terms and exclusion, Asia-region 

and global contexts. Students will be required to 

apply problem solving methods to explain areas 

of law, management and finance covered during 

the course, and be able to demonstrate 

introductory skills of academic research and 

writing. 

3(3-0-6) GE126 ธุรกิจและการคาในออสเตรเลีย 

(Business and Commerce in Australia) 

วิชานี้มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจกฎหมายและระบบ

การเงินของประเทศออสเตรเลีย   และเปรียบเทียบ

ความแตกตางกับกฎหมายและระบบการเงินของ

ประเทศไทย  โดยเนื้อหาจะครอบคลุมเก่ียวกับระบบ

การเงิน กฎหมาย สัญญาตางๆ โครงสราง การบังคับ

ใช และขอยกเวนของกฎหมาย  การบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และตามหลักจริยธรรม

ในบริบทของประเทศออสเตรเลีย เอเซีย และโลก  

นักศึกษาจะตองสามารถใชวิธีการแกไขปญหาเพ่ือ

อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย การบริการจัดการ 

และการเงินที่อยูในรายวิชานี้ และตองมีทักษะขั้น

พ้ืนฐานที่จําเปนในกระบวนการวิจัยและการเขียน 

This course supports students in 

understanding the particular aspects of law 

and finance that relate to an Australian 

context, and how these differ from Thai 

structures and processes. Topics include 

components of the Australian financial 

system, features off the Australian legal 

system, contract law in an Australian 

context (formation, enforceability terms and 

exclusion, Asia-region and global contexts. 

Students will be required to apply problem 

solving methods to explain areas of law, 

management and finance covered during 

the course, and be able to demonstrate 

introductory skills of academic research and 

writing. 

 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 

(Global and Network Innovation Management) 

การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมที่มีความหลายหลาย 

การใชประโยชนจากสภาพแวดลอมโลกที่ผันแปรเพ่ือบรรลุ

ว ัตถุประสงค ขององค กร   แนวคิดด านความเปน

ผูประกอบการและนวัตกรรมในแตละสถานการณและแต

ละประเภทธุรกิจ ซึ่งรวมถึงองคกรภาคเอกชน ภาครัฐบาล 

ครอบครัว และสังคม วิชานี ้เนนการใชกรณีศึกษาจาก

ประเทศออสเตรเลียและนานาประเทศเพื ่อสรางความ

เขาใจแกนักศึกษาดานแนวคิดการเปนผูประกอบการและ

นวัตกรรม 

Entrepreneurial and Innovation Diversity focuses 

on the importance, diversity and means by which 

entrepreneurial and innovative behavior take 

advantage of increasingly rapid change to pursue 

enterprise objectives. The course examines 

concepts of entrepreneurship and innovation in 

their numerous settings, including private sector, 

public sector, family and social entrepreneurial 

settings. The course places a heavy emphasis 

upon contemporary global and Australian case 

studies to illustrate key themes 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE128 นวัตกรรม ความคดิสรางสรรคและการประกอบการ 

(Innovation Creativity and Entrepreneurship) 

การจัดตั้งธุรกิจใหม ธุรกิจทั่วไป และหลักการการทําธุรกิจ

ที ่มุ งกิจกรรมธุรกิจที ่เปนนวัตกรรม วิชานี ้ออกแบบมา

เพื ่อใหนักศึกษาไดเร ียนรู เก ี ่ยวกับแนวคิดธุรกิจและ

พฤติกรรมของผูประกอบการ แนวคิดและเทคนิคในเรื่อง

ความคิดสรางสรรค  นอกจากนั้น นักศึกษาจะไดศึกษา

ปจจัยแหงความสําเร็จสําหรับธุรกิจ และนําความรูดังกลาว

ไปปรับใชกับการสรางธุรกิจจริง 

Entrepreneurship can relate to new start-ups, 

general business and a business philosophy 

focusing on continually innovating business 

activity.  This course is designed to introduce 

students to enterprise concepts and 

entrepreneurial behaviors.  It provides an 

introduction to creativity and ideation 

techniques. Students will learn key success 

factors for enterprises and how to apply these to 

successfully innovate, develop and grow a 

business. 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE129 ความเปนผูนําและจริยธรรม 

(Leadership and Ethics) 

เขาใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมและขอปฏิบัติ

ด านจริยธรรมสําหรับผู น ําในศตวรรษที ่  21  ว ิชานี้

ค ร อบคล ุ ม ถ ึ ง ก า ร เปล ี ่ ย นแปล งขอ ง ธ ุ ร ก ิ จ และ

สภาพแวดลอมทางธ ุรก ิจท ี ่ซ ับซ อน การจ ัดการที ่มี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักจริยธรรมในสถานการณ

ที ่มีความทาทาย โดยตองสรางสมดุลของความคาดหวัง

จากผูที่มีสวนเก่ียวของ วิชานี้ครอบคลุมถึงหลักการพ้ืนฐาน 

ทฤษฎีที่เปนที่ยอมรับ และทฤษฎีที่เนนการสรางมูลคา ที่

เกี่ยวของกับจริยธรรมสําหรับผูนํา การประเมินทฤษฎีและ

ประเด็นรวมสมัยดานความเปนผู ท ําในองคกรที่ เนน

จริยธรรม การศึกษาถึงเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ

องคการสหประชาชาติ 17 เปาหมาย และบทบาทของผูนํา

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 

This course introduces students to the concepts 

of ethics and ethical behavior within the context 

of leadership for the 21st century. The course 

will examine contemporary dynamic and 

complex business environments and explores 

the need for leaders to manage effectively 

ethically challenging situations, whilst seeking to 

balance the (often conflicting) expectations of 

multiple stakeholders. It examines both the 

foundations of ethical approaches within the 

context of leadership and the dominant 

normative leadership theories as well as 

emerging values-driven leadership theories. It 

evaluates such theories and examines closely 

contemporary issues in leadership and the 

special role the leader in nurturing ethically-

orientated organizations. In addition, students 

are also introduced to the UN Sustainable 

Development Goals (SDGs) – ‘17 Goals to 

Transform Our World’. In the workshops we 

discuss the role of leadership in addressing these 

SDGs. 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE130 การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Taxation) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดในประเทศออสเตรเลีย 

ประเด็นที ่เกี ่ยวของกับการวางแผนภาษีสําหรับบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคล การส่ือสารขอมูลและใหคําปรึกษา

3(3-0-6) GE130 การภาษีอากรสําหรับประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Taxation) 

กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข องกับภาษีเง ินได ในประเทศ

ออสเตรเลีย ประเด็นที่เก่ียวของกับการวางแผนภาษี

สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การสื ่อสาร

ขอมูลและใหคําปรึกษาดานภาษีแกลูกคาผูเปนผูเสีย

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 
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ดานภาษีแกลูกคาผูเปนผูเสียภาษี วิชานี้เนนใหนักศึกษา

พัฒนาทักษะการแกปญหา การตัดสินใจ และการส่ือสาร 

Australian income tax laws with specific 

emphasis on how to access provisions of the 

Income Tax Assessment Act and related 

legislation. In addition you will be made aware 

of tax planning issues that exist in relevant 

personal and business environments and learn 

how to communicate technical tax information 

to client taxpayers. The graduate qualities of 

problem solving, decision making and 

communication are enhanced throughout. 

ภาษี ว ิชาน ี ้ เน นให น ักศ ึกษาพัฒนาทักษะการ

แกปญหา การตัดสินใจ และการส่ือสาร 

Australian income tax laws with specific 

emphasis on how to access provisions of 

the Income Tax Assessment Act and related 

legislation. In addition you will be made 

aware of tax planning issues that exist in 

relevant personal and business 

environments and learn how to 

communicate technical tax information to 

client taxpayers. The graduate qualities of 

problem solving, decision making and 

communication are enhanced throughout. 

GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Business Law) 

กฎหมายที่เกี ่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจใน

ประเทศออสเตรเลีย กรอบแนวคิดดานกฎหมายซึ่งสงผล

ตอการจัดตั้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล ความสัมพันธ

ภายในและภายนอกองคกร และกฎหมายลมละลาย 

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในออสเตรเลียซึ่งรวมถึงหุนสวน

และสหกรณ 

Australian Business Law introduces students to 

the registered company as the dominant legal 

form for carrying on a business. It considers the 

legal framework that determines how a company 

deals with the issues of formation, financing, 

accountability, internal and external relations and 

insolvency. It also compares and contrasts the 

company with other types of business 

organization including partnerships and co-

operatives. 

3(3-0-6) GE131 กฎหมายธุรกิจประเทศออสเตรเลีย 

(Australian Business Law) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ

ในประเทศออสเตรเลีย กรอบแนวคิดดานกฎหมาย

ซึ่งสงผลตอการจัดตั้งธุรกิจ จัดหาเงินทุน กํากับดูแล 

ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร และ

กฎหมายลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจใน

ออสเตรเลียซึ่งรวมถึงหุนสวนและสหกรณ 

Australian Business Law introduces students 

to the registered company as the dominant 

legal form for carrying on a business. It 

considers the legal framework that 

determines how a company deals with the 

issues of formation, financing, accountability, 

internal and external relations and 

insolvency. It also compares and contrasts 

the company with other types of business 

organization including partnerships and co-

operatives. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศพมา 

(Myanmar Business Law) 

กฎหมายที่เกี ่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจใน

สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา กรอบแนวคิดดานกฎหมายซึ่ง

ส งผลตอการจ ัดต ั ้งธ ุรก ิจ จ ัดหาเง ินท ุน กําก ับด ูแล 

ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร และกฎหมาย

ลมละลาย เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในสาธารณรัฐแหง

สหภาพพมา 

Laws related to registered company as the 

dominant legal form for carrying on a business. 

The legal framework that determines how a 

3(3-0-6) GE132 กฎหมายธุรกิจประเทศเมียนมา 

(Myanmar Business Law) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ

ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา กรอบแนวคิด

ดานกฎหมายซึ ่งสงผลตอการจัดตั ้งธุรกิจ จัดหา

เง ินท ุน ก ําก ับด ูแล ความส ัมพ ันธ ภายในและ

ภายนอกอ งค  ก ร  และกฎหมายล  ม ล ะ ล า ย 

เปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา 

Laws related to registered company as the 

dominant legal form for carrying on a 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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company deals with the issues of formation, 

financing, accountability, internal and external 

relations and insolvency. It also compares and 

contrasts the company with other types of 

business organization. 

business. The legal framework that 

determines how a company deals with the 

issues of formation, financing, accountability, 

internal and external relations and 

insolvency. It also compares and contrasts 

the company with other types of business 

organization. 

GE133 การภาษีอากรสําหรับประเทศพมา 

(Myanmar Taxation) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีการคา ภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา และภาษีอ่ืนๆของประเทศพมา 

Corporate Income Tax, Property Tax, Commercial 

Tax, Personal Income Tax, and other taxes in 

Myanmar. 

3(3-0-6) GE133 การภาษีอากรสําหรับประเทศเมียนมา 

(Myanmar Taxation) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีทรัพยสิน ภาษีการคา ภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีอื่นๆ ของสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมา 

Corporate Income Tax, Property Tax, 

Commercial Tax, Personal Income Tax, and 

other taxes in Myanmar. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยุโรป 

(European Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในยุโรป 

ประวัติความเปนมาของธุรกิจในยุโรป วัฒนธรรม ธรรม

เนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของยุโรป 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Europe, business history of Europe, 

cultures, traditions, and business etiquettes in 

Europe. 

3(3-0-6) GE134 ธุรกิจและวัฒนธรรมยุโรป 

(European Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ย ุโรป ประว ัต ิความเป นมาของธ ุรก ิจในย ุ โรป 

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ของยุโรป 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Europe, business history of 

Europe, cultures, traditions, and business 

etiquettes in Europe. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชีย 

(Asian Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจในเอเชีย 

ประวัติความเปนมาของธุรกิจในเอเชีย วัฒนธรรม ธรรม

เนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของเอเชีย 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Asia, business history of Asia, cultures, 

traditions, and business etiquettes in Asia. 

3(3-0-6) GE135 ธุรกิจและวัฒนธรรมเอเชยี 

(Asian Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

เอเช ีย ประวัต ิความเปนมาของธุรก ิจในเอเชีย 

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ของเอเชีย 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in Asia, business history of Asia, 

cultures, traditions, and business etiquettes 

in Asia. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 

ความรู พื ้นฐานที ่จ ําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ประเทศจีน ประวัติความเปนมาของธุรกิจในประเทศจีน 

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจของ

ประเทศจีน 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in China, business history of China, 

3(3-0-6) GE136 ธุรกิจและวัฒนธรรมจีน 

(China Business and Cultures) 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจใน

ประเทศจีน ประวัติความเปนมาของธุรกิจในประเทศ

จีน วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททาง

ธุรกิจของประเทศจีน 

Fundamental knowledge necessary for doing 

business in China, business history of China, 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 



166 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

cultures, traditions, and business etiquettes in 

China. 

cultures, traditions, and business etiquettes 

in China. 

   GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

ความหมาย หนาที ่ ความสําคัญและคุณคาของ

พิพิธภัณฑที ่มีตอสังคม ประเภทและรูปแบบของ

พิพิธภัณฑ  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ แนวคิด

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ  

การตลาดของพิพิธภัณฑ การอนุรักษและการจัด

แสดง  พิพิธภัณฑทองถิ ่นหรือพิพิธภัณฑพื ้นบาน   

ตัวแบบพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวมของ

ชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ

เสมือนจริง 

Meaning, function, importance, and values 

of museums on society, classifications and 

types of museums, museum displays, 

concepts relating to museums, museum 

management, museum marketing, 

conservation and exhibition of local 

museums, models of Thai local wisdom 

museum, community participation and ideal 

museum society, virtual museum 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

 แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

   GE370 ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

กระแสทองถิ ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ

ระหวางทองถิ่นกับเศรษฐกิจช ุมชน และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื ่องสิ ่งบงชี ้ทาง

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนที่นําไปสู การ

สรางสินคาทางวัฒนธรรม  กระบวนการสรางและ

ผลิตสินคาทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บขอมูล

ในทองถิ่นบานเกิดเพื่อแสวงหาสินคาจากส่ิงบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรมาตอยอดสรางสรรคใหเปนสินคาทาง

วัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม  

Localism in Thai society, relationship 

between local and national economy, 

concepts relating to geographical indication 

and local culture leading to cultural 

products, creation and production processes 

of cultural products, use of case studies as a 

tool to collect data in local communities in 

search of products with geographical 

indication  

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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   GE455 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property Law) 

กฎหมายคุ มครองเกี ่ยวกับทรัพยสินทางปญญา   

ลิขสิทธิ ์  สิทธิบัตร  เครื ่องหมายทางการคา การ

คุมครองผลงานที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญา การ

อนุญาตใหใชสิทธิ การจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา การเอาผิดกับผูละเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้น

เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

Intellectual property law, copyright, 

trademark; protection, licensing, registration 

and infringement of intellectual property 

including related case studies 

3(3-0-6) -รายวิชาคงเดิม

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE456 การทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 

(Geography and Cultural Tourism) 

ลักษณะ และความสําคัญของภูมิศาสตร ที่มีอิทธิพล

ตอวัฒนธรรมและการทองเที ่ยวเชิงสรางสรรค  

เอกลักษณและลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและ

วัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยวให

สอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การ

นําความรู ไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว 

Characteristics and importance of geography 

influencing culture and creative tourism, 

geographical and cultural identity, tourism 

activity planning in accordance with 

geography and culture, applying knowledge 

to professions in tourism industry 

3(3-0-6) -รายวิชาคงเดิม

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE139 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) 

ความหมาย  เครื่องมือ  ขั้นตอน การวางแผน การ

ออกแบบเน ื ้อหา การประเม ินผลการส ื ่ อสาร

การตลาดแบบบ ูรณาการ และการว ิ เคราะห  

กรณีศึกษาดานการส่ือสารการตลาด 

Definition, marketing communication tools, 

marketing communication process, 

marketing communication evaluation and 

case study in marketing communication 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE140 การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

(Sustainable development) 

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในองคกร 

ตาง ๆ อาทิ องคกรธุรกิจ องคกรระหวางประเทศ 

องค กรมหาชน องค กรราชการ และองค กรไม

แสวงหากําไร มุงเนนการขับเคลื่อนองคกรดวยภาวะ

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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ผูนําแบบยั่งยืนเพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางประโยชน

ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ซึ่ง

สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไป

ถึงการศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการใน

การดําเนินงานที่สนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน ภายใตโมเดลเศรษฐกิจใหม 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว 

To understand the key concept of 

sustainable development and 

organizational roles in contributing to the 

ultimate goals of sustainability from 

different perspectives. Creating an effective 

business alignment on how they contribute 

to the achievement of the sustainable 

development agenda that consolidate a 

strong license to operate and to 

differentiate themselves from competitors 

while satisfying stakeholders. Promote and 

utilized Sufficiency Economy Philosophy to 

optimize economic, social, environmental, 

and cultural impact that support the new 

key economy which are Bioeconomy, 

Circular Economy, and Green Economy. 

   GE141 การส่ือสารเพ่ือธุรกิจการทองเที่ยว 

(Tourism Communication) 

แนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือ

ธุรกิจการทองเที ่ยว  ความสําคัญของการจัดการ

ทางการสื่อสารเพื่อธุรกิจทองเที่ยว  กระบวนการ

สื่อสารและรูปแบบของการจัดการการสื่อสารเพ่ือ

ธุรกิจการทองเที่ยว  การบูรณาการทางการสื่อสาร

เพื่อธุรกิจการทองเที่ยว วิเคราะหกรณีศึกษาและฝก

ปฏิบัติ 

Concept and principle of tourism 

communication, tourism communication 

management, integrated communication in 

tourism communication, case study and 

practicing tourism communication 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE142 การออกแบบบริการ 

(Service Design) 

รายวิชาที่ออกแบบมาเพื่อการทําความเขาใจและ

การปฏิบัติของการออกแบบบริการ โดยเริ่มจากการ

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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เขาใจความทาทายในปจจุบันของผูใช ไปจนถึงการ

พัฒนาระบบการออกแบบบริการในอนาคต  

Understanding and practice of service desig

n starting from understanding current challe

nges of the customers to the development 

of service design systems in the future  

   GE143 วาทศิลปในงานธุรกิจ 

(Business Rhetoric) 

การถายทอดความคิด  องคประกอบการพูดและการ

เลือกเนื้อหาการพูดเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ และ

ฝกปฏิบัติ   

Communicating thoughts, speech elements 

and speech content selection for business 

presentation, practice  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE144 การเขียนเพ่ือการสรางภาพลักษณทางธุรกิจ 

(Writing for Creating Business Image) 

หลักและวิธีการใชภาษาเพื่อการสรางภาพลักษณ

ทางธุรกิจ  และฝกปฏิบัติการใชภาษาในลักษณะ 

ตาง ๆ เพ่ือภาพลักษณที่ดีทางธุรกิจ  

Principles and techniques of language use  

for creating business image, practice  

different language styles usage to creative  

impressive business image  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE145 กฎหมายส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

(Introduction to Environment Law) 

วิกฤตการณของสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

โลก กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสภาวะแวดลอม

ในดานการควบคุมมลพิษ การอนุรักษสิ่งแวดลอม

และธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการประกันสิทธิ

ของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรียกรอง

คาเสียหายจากคดีสภาวะแวดลอม ศึกษากฎหมาย

เกี ่ยวกับการควบคุมการใชท ี ่ด ิน และกฎหมาย 

ผังเมือง 

Environment conditions that affect the 

world, law concerning environmental 

protection in controlling pollution, 

protection of environment and nature, 

governmental policy in ensuring people’s 

rights and measures on seeking recourse 

and compensation in environmental cases, 

law on the use of land, and zoning law. 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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   GE146 กฎหมายคุมครองผูบริโภคและความรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ เบื้องตน 

(Introduction to Consumer Protection Law 

and Product Liability Law) 

แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

มาตราการทางกฎหมายเก ี ่ยวก ับการค ุ มครอง

ผูบริโภค ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองของ

ผู บริโภค มาตราการทางกฎหมายเกี ่ยวกับการ

คุ มครองผู บริโภคในดานคุณภาพของสินคาและ

บริการ ราคา การปดสลาก การบรรจุ หีบหอ การ

โฆษณา หนวยงานในการคุ มครองผู บริโภคตาม 

พ.ร.บ. คุมครองผู บริโภค และตามกฎหมายอื ่นที่

เกี่ยวของ ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ 

Principles of consumer protection, legal 

measures relating to consumer protection as 

well as rules concerning consumer 

protection on product and services quality, 

price setting, labelling, packaging, advertising. 

The course also covers consumer protection 

act of Thailand, other related legislations, 

regulatory agency as well as protect liability 

law. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE147 กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบื้องตน 

(Introduction to Law of Business Crime) 

ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และ

แนวคิดเก่ียวกับการกอตัวของอาชญากรรมทางธุรกิจ 

อาชญากรรมเก่ียวกับความผิดจากหางหุนสวนบริษัท 

(Corporate Crime) มาตรการตลอดจนกลไกของ

ร ัฐในการด ําเน ินการป องกัน และปราบปราม

อาชญากรรมประเภทนี ้รวมถึงการไดเปรียบใน

วิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ 

ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมขอมูล การดัก

ฟ  ง ท า ง โ ท รศ ั พท   ( Wire Tapping) ต ล อด จ น

การศึกษากฎหมายเกี ่ยวกับกฎหมายปองกันการ

ฟอกเงิน 

Definition of business crime, theories and 

concept of business crime as well as 

corporate crime, government measures to 

prevent and suppress business crime as well 

as case studies of business crime such as 

information cyberattack and wire tapping. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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The subject also covers money laundering 

law. 

   GE148 กฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เบื้องตน 

(Introduction to Securities and Securities 

Exchange Law) 

แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน การกํากับ

ดูแลธุรกิจหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย องคกร

และหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงการเขาเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การระดมทุนดวย

การออกและเสนอขายหลักทรัพย ความหมายและ

ประเภทของหลักทรัพย การออกและเสนอขาย

หล ักทร ัพย   ประเภทและล ักษณะของธ ุ ร กิจ

หลักทรัพย การกระทําที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อ

ขายหลักทรัพย การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํา

กิจการและประเด็นที ่นาสนใจเกี ่ยวกับกฎหมาย

ธุรกิจหลักทรัพย 

Concept of financial market and capital 

market, the regulation of securities business, 

stock exchange market and related 

authorities. Types of securities, securities 

issuance, initial public offerings, securities 

businesses, unfair securities trading, hostile 

takeovers, and specific topics on securities 

law 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE149 กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศ

เบื้องตน  

(Introduction to International investment 

Law) 

กฎเกณฑเก ี ่ยวก ับการลงท ุนระหว างประเทศ 

ท ั ้ ง ก า ร ล ง ท ุ น โ ด ยต ร ง  ( Direct Investment)  

การลงทุนทางการออม (Portfolio Investment)

อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ กฎหมายและ

นโยบายขององคกรการคาโลก (WTO) ที่มีผลกระทบ

กับการลงทุนระหวางประเทศ 

Principles relating to international 

investment law covering direct investment 

and portfolio investment. International 

arbitration as well as policy and law of WTO 

that relate to international investment. 

 

 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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   GE150 กฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคล 

(Personal Data Protection Law) 

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล กรอบความตกลงและความรวมมือ

ระหวางประเทศเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

กฎหมายยุโรปวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(GDPR) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุ มครอง

ขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย รวมถึงกรณีศึกษา

จากทั่วโลกในเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

Theories and guidelines on personal data 

protection, agreements and cooperation 

frameworks regarding personal data 

protection, general data protection 

regulation of the EU (GDPR), personal data 

protection act of Thailand, and global case 

studies regarding personal data protection. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE151   การจัดการธุรกิจกีฬา 

(Sports Business Management) 

การพัฒนาความคิดของผูประกอบการและแนะนํา

แนวคิดของกีฬาเปนธุรกิจ การพัฒนาและบูรณาการ

ทฤษฎีความคิดทักษะความคิดและความสามารถ

ของผูประกอบการเพื่อสํารวจและสรางความคิดจัด

กิจกรรมแกปญหาและสรางมูลคาใหกับธุรกิจกีฬา

เปนหนึ่งใน ธุรกิจบันเทิงที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและ

โดยเฉพาะในเอเชีย 

Developing an entrepreneurial mindset and 

introducing the concept of Sport as a 

business, developing and integrating 

theories, ideas, skills, mindsets, and 

entrepreneurial capabilities to explore and 

generate idea, organize events, solve 

problems and creating value for sport 

business as one of the fastest growing 

entertainment businesses in the world and 

specifically in Asia. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE152 การจัดการธุกิจสูความยั่งยืน 

(Business Management for Sustainability) 

แนวค ิดเก ี ่ยวก ับการพัฒนาอย างย ั ่งยืน ความ

รับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมและสิ ่งแวดลอม 

กระบวนการในการจัดการธุรกิจเพื ่อความยั ่งยืน 

กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

ความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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Concept of sustainable development, corpo

rate responsibility to society and the 

environment, business management 

processes for sustainability, corporate social 

and environmental responsibility activities, 

application of the sufficiency economy 

philosophy for the sustainability of business 

and society.  

   GE153 การจัดเทศกาลและงานร่ืนเริง 

(Festival and Special Event Management) 

องคประกอบและรูปแบบของงานเทศกาลงานรื่นเริง 

บทบาทหนาที่ของฝายตางๆ การจัดการดานการเงิน 

การจ ัดสรรงบประมาณ การโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ  

Elements and types of festivals and events; 

roles and duties of each section; financial 

management; budget allocation; advertising 

and public relations 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

2.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

      (Science and Technology) 

1.2  กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  

      (Science Technology and Environmental) 

-ปรับชื่อกลุมวิชา 

(Revised 

Group Name) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 

ความก  า วหน  าทาง เทค โน โลย ีท ี ่ ม ี ผลกระทบต อ

สภาพแวดลอม ผลิตภัณฑการเกษตร การแพทย การ

สื ่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณหรือระบบกักเก็บ

พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่

เกิดขึ้นใหมที่มีตอการเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต การ

ประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 

Impact of advance in modern technology on 

environment, farm production, medical, 

communication, biological technology, power 

storage equipment and systems, 3-D printing 

technology, smart materials, alternative energy 

technology, new technology affecting ways of 

life, business management, and world economy 

3(3-0-6) GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

(Modern Innovation Technology) 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที ่ม ีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม ผลิตภัณฑการเกษตร การแพทย 

การส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณหรือระบบกัก

เก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ เทคโนโลยี

ว ัสด ุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้ง

วิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมที่มีตอการเปลี่ยน

รูปแบบการดําเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และ

เศรษฐกิจโลก 

Impact of advance in modern technology 

on environment, farm production, medical, 

communication, biological technology, 

power storage equipment and systems, 3-D 

printing technology, smart materials, 

alternative energy technology, new 

technology affecting ways of life, business 

management, and world economy 

 

 

 

 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกิจ 

(Analytical Thinking for Business) 

พื้นฐานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติที่มีตอ

ธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่ชวยในการคิดวิเคราะหและ

สังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ 

Introduction to mathematics and statistical 

analysis in business, techniques and tools assisting 

effective analytical and synthetic thinking 

3(3-0-6) GE203 การคิดเชิงวิเคราะหสําหรับธุรกิจ 

(Analytical Thinking for Business) 

พ้ืนฐานการคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติที่มี

ต อธุรกิจ เทคนิคและเครื ่องมือที ่ช วยในการคิด

วิเคราะหและสังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ 

Introduction to mathematics and statistical 

analysis in business, techniques and tools 

assisting effective analytical and synthetic 

thinking 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 

เกษตรกับประเทศไทย 4.0  ภ ูม ิป ญญาทองถ ิ ่นด าน

การเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  เทคโนโลยีการปลูกพืช

แบบไฮโดรโปนิกสและสวนแนวตั้ง  เทคโนโลยีชีวภาพทาง

การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร การใช

ประโยชนจากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร เกษตร

อินทรีย ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทํา

ธุรกิจเกษตร 

Farming for Thailand 4.0, local wisdom in 

farming, sustainable and self-sufficiency farming 

theory, Hydroponics Technique and Vertical 

Farm, Biotechnology for Farming, Information 

Technology for Farming, Use of farm produce 

and waste, Organic Farming, Farming trends in 

Thailand, case studies on farming business. 

3(3-0-6) GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 

เกษตรกับประเทศไทย 4.0  ภูมิปญญาทองถิ่นดาน

การเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง  เทคโนโลยีการ

ปล ูกพ ื ชแบบไฮโดรโปน ิกส  และสวนแนว ต้ัง  

เทคโนโลย ีชีวภาพทางการเกษตร เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการเกษตร การใชประโยชนจาก

ผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร เกษตรอินทรีย 

ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทําธุรกิจ

เกษตร 

Farming for Thailand 4.0, local wisdom in 

farming, sustainable and self-sufficiency 

farming theory, Hydroponics Technique and 

Vertical Farm, Biotechnology for Farming, 

Information Technology for Farming, Use of 

farm produce and waste, Organic Farming, 

Farming trends in Thailand, case studies on 

farming business. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE205 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

ความสําคัญของเครื่องสําอางสําหรับสุขภาพและความงาม  

ประเภทของผลิตภัณฑเครื ่องสําอาง   ผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนัง  ผลิตภัณฑดูแลและตกแตงเสนผม  ผลิตภัณฑ

ตกแตงส ีส ันบนใบหนา  ผลิตภัณฑส ําหรับชองปาก  

ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและผูใหญ  ผลิตภัณฑแนวสปา  แนว

ทางเล ือกการเล ือกซ ื ้อเคร ื ่องส ําอาง  หล ักการใช

เคร ื ่องส ําอางแต ละประเภทในการเสร ิมความงาม 

นวัตกรรมเครื่องสําอางที่เปนประโยชนในทางเทคโนโลยี

สุขภาพและความงาม 

Importance of cosmetics for health and beauty, 

types of cosmetic products, skin- care products, 

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

care products, child and adult products, spa 

products, cosmetic buying guides, beauty 

3(3-0-6) GE205 ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

ความสําคัญของเครื ่องสําอางสําหรับสุขภาพและ

ความงาม  ประเภทของผลิตภัณฑเครื ่องสําอาง   

ผลิตภัณฑดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑดูแลและตกแตง

เสนผม  ผลิตภัณฑตกแตงสีสันบนใบหนา  ผลิตภัณฑ

สําหรับชองปาก  ผลิตภัณฑสําหรับเด็กและผูใหญ  

ผลิตภัณฑแนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื้อ

เคร ื ่องส ําอาง  หลักการใช เคร ื ่องส ําอางแตละ

ประ เภท ในการ เส ร ิ มคว ามง าม  นว ั ตกร รม

เครื ่องสําอางที ่เปนประโยชนในทางเทคโนโลยี

สุขภาพและความงาม 

Importance of cosmetics for health and 

beauty, types of cosmetic products, skin-care 

products, hair-care products, facial make-up 

products, oral care products, child and adult 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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products instructions, benefits of cosmetic 

innovation on health and beauty technology 

products, spa products, cosmetic buying 

guides, beauty products instructions, 

benefits of cosmetic innovation on health 

and beauty technology 

GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคนไทยใน

อดีตและปจจุบันในการใชสมุนไพรไทย  สรรพคุณของ

สมุนไพรไทยดานการเกษตร  การแพทยและอุตสาหกรรม   

Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the 

past and present relating to the use of Thai herbs, 

herbal properties in farming, medication and 

industry 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy)  

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

ความก าวหน าของเทคโนโลย ี ในย ุคด ิจ ิท ัล  ความ

หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีตอรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

สภาพแวดลอม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ

มน ุษยชน ตลอดจนการปร ับต ัวเพ ื ่อร ับม ือก ับการ

เปล่ียนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 

Advances in technology in the digital era, diverse 

forms of technology, impact of technology on 

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

management, economy, and environment 

including morals, ethics, and human rights, as well 

as personal adjustment for changes in the digital 

era 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Game) 

เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแขงขัน ความรูที่จําเปน

ในการเลนเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 

Decision-making techniques, competition 

techniques, knowledge required in playing digital 

games, case studies related to digital games 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 

เปนวิชาที่เก่ียวกับการจัดการและการใชประโยชนจากขยะ

รีไซเคิล ประเภทและสัญลักษณขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติก

เบื้องตน การคัดแยกและเปลี่ยนขยะเปนเงิน มุงเนนในเชิง

ปฏิบัต ิและความรูในเช ิงธ ุรกิจ ตลอดจนการจ ัดการ

การตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลัก

3(3-0-6) GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 

(Recycling Business) 

เปนวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและการใชประโยชน

จากขยะรีไซเคิล ประเภทและสัญลักษณขยะรีไซเคิล 

ขยะพลาสติกเบื้องตน การคัดแยกและเปลี่ยนขยะ

เปนเงิน มุงเนนในเชิงปฏิบัติและความรูในเชิงธุรกิจ 

ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคตของขยะรี

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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เศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดลอมในสังคมแบบ

ยั่งยืน 

This course will study about recycling 

management and waste utilization, types and 

symbols of recyclable waste.  Basic of plastic 

waste.  Waste separation and waste to wealth 

process. This course is practice and business 

centric; students will also learn about marketing 

management, recycling management for 

sufficient economy and environmental 

sustainability. 

ไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

การรักษาส่ิงแวดลอมในสังคมแบบยั่งยืน 

This course will study about recycling 

management and waste utilization, types 

and symbols of recyclable waste.  Basic of 

plastic waste.  Waste separation and waste 

to wealth process. This course is practice 

and business centric; students will also 

learn about marketing management, 

recycling management for sufficient 

economy and environmental sustainability. 

GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปนเบื้องตน            

(Counting and Elementary Probability) 

ทฤษฎีความนาจะเปนเครื่องมือและกลยุทธการนับจํานวน

วิธีการแจกแจง 

Probability theory, counting tools and strategies, 

and distribution functions. 

3(3-0-6) GE211 การนับจํานวนและความนาจะเปนเบื้องตน            

(Counting and Elementary Probability) 

ทฤษฎีความนาจะเปนเครื่องมือและกลยุทธการนับ

จํานวนวิธีการแจกแจง 

Probability theory, counting tools and 

strategies, and distribution functions. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE212 พ้ืนฐานสถิติ                                                

(Basics of Statistics) 

หล ักการแนวค ิดและว ิธ ีการทางสถ ิต ิข ั ้ นพ ื ้นฐาน

ประกอบดวยการสุ มตัวอยางลําดับการแปรผันปจจัย

กําหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย 

Basic statistical principles, concepts, and 

methods, including sampling, variation series, 

point and interval estimation of distribution 

parameters, hypothesis testing and regression. 

3(3-0-6) GE212 พ้ืนฐานสถิติ                                                

(Basics of Statistics) 

หลักการแนวคิดและวิธ ีการทางสถิติขั ้นพื ้นฐาน

ประกอบดวยการสุมตัวอยางลําดับการแปรผันปจจัย

กําหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการ

ถดถอย 

Basic statistical principles, concepts, and 

methods, including sampling, variation series, 

point and interval estimation of distribution 

parameters, hypothesis testing and 

regression. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร                                      

(Basic of Computers) 

แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรมภาษาซี  

การแทนรหัสขอมูล  การโคด  หนวยคํานวณคอมพิวเตอร  

การจัดการและองคประกอบหนวยความทรงจําและการ

ประเมินผลการทํางาน 

Fundamental concepts of computer systems. The 

C programming language, data representation, 

machine-level code, computer arithmetic, code, 

memory organization and management, and 

performance evaluation. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร                                  

(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6) GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร                                  

(Foundations of Mathematical Logic) 

หลักการเบื้องตนของทางตรรกศาสตร คาความจริง

ทางตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณ แนวคิดของการ

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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หลักการเบื้องตนของทางตรรกศาสตร คาความจริงทาง

ตรรกศาสตรและตัวบงปริมาณ แนวคิดของการมีเหตุผล

และความจริงและความสัมพันธของการนิรนัย 

Introduction to formal logic, logic of truth, 

functions and quantifiers, concepts of validity and 

truth and their relation to formal deduction. 

มีเหตุผลและความจริงและความสัมพันธของการ 

นิรนัย 

Introduction to formal logic, logic of truth, 

functions and quantifiers, concepts of 

validity and truth and their relation to formal 

deduction. 

GE215 พ้ืนฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร                        

(Mathematical Foundations of Computing) 

คณิตศาสตรพื ้นฐานทางสําหรับคอมพิวเตอร  ความรู

พื ้นฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธทวิภาคและอันดับ 

ประพจนในเชิงตรรกศาสตร เครื่องทัวริง และพื้นฐานการ

คํานวณ  การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร  การพิสูจนอยาง

เครงครัด 

The mathematical foundations required for 

computer science, set theory, binary relations and 

orderings, propositional logic, Turing machines, 

and basics of computability, introduction to 

formal mathematical reasoning, showing formal 

rigorous proofs in simple cases. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3 กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE216 พีชคณิตเชิงเสน                                                

(Linear Algebra) 

มโนทัศนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเสนซึ่งประกอบไปดวย

ระนาบและปริภูมิ โครงสรางของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเสน เมท

ร ิกซ   กฏของการด ําเน ินการทางเมทร ิกซ และการ

ประยุกตใชงาน 

Basic concepts of linear algebra including 

“planes” and “spaces”, space structure, linear 

space, matrices, the rules of operations on 

matrices and basis of practical examples of their 

application. 

3(3-0-6) GE216 พีชคณิตเชิงเสน                                                

(Linear Algebra) 

มโนทัศนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเสนซึ่งประกอบไป

ดวยระนาบและปริภูมิ โครงสรางของปริภูมิ ปริภูมิ

เชิงเสน เมทริกซ กฏของการดําเนินการทางเมทริกซ 

และการประยุกตใชงาน 

Basic concepts of linear algebra including 

“planes” and “spaces”, space structure, 

linear space, matrices, the rules of 

operations on matrices and basis of practical 

examples of their application. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

GE217 การฟนฟูสุขภาพเบื้องตน 

(Basic of Health Rehabilitation) 

ความรูพื้นฐานในการฟนฟูสุขภาพเบื้องตน กายภาพบาํบดั 

กิจกรรมบําบัด จิตบําบัดในงานฟนฟูสุขภาพ การฟนฟู

สภาพดานจิตสังคม ฟนฟูสภาพแบบองครวมระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน  

Basic knowledge of health rehabilitation in 

physical therapy, occupational therapy and 

psycho therapy. Practice in social psychology 

rehabilitation, holistic rehabilitation for individual, 

family and community. 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE218 การส่ือสารเชิงสุขภาพ 

(Health Communication) 

แนวค ิ ดและหล ั กก า รส ื ่ อ ส า รด  านส ุ ขภาพ  กา ร

ประชาสัมพ ันธ  เพ ื ่อการสร างเสร ิมส ุขภาพและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการเลือกใช

ส่ือเพ่ือการจัดการเชิงประชาสัมพันธ และการใชเทคโนโลยี

เพ่ือการส่ือสารดานสุขภาพ 

Concept and principle of health communication, 

public relations for health promotion, health 

behavior adaptation, technique and media of 

public relations in public health, practice 

communication technique and technology for 

health. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

(Health Promotion in Older Persons) 

โครงสรางประชากรผู ส ูงอายุและผลกระทบตอสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบสุขภาพ ความ

ตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีและที่มี

ขอจํากัดเล็กนอยในการทําหนาที่  แนวคิดการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การจัดการระบบและ

รูปแบบในการดูแลผูสูงอายุ ประเด็นสังคม วัฒนธรรม 

กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลผูสูงอาย ุ

Demographic data of the aging population and its 

impact on social, cultural, economical, and 

political contexts, and health care system needs 

for healthcare of older persons with healthy 

and/or minor functional ability, concepts of 

health promotion and illness prevention; the 

healthcare management system; model of care 

for older people; social, cultural, and lego-ethical 

issues in aging care. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE220 สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบือ้งตน 

(Basic of Physiology for Exercises) 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ในรางกาย

มนุษยที่ตอบสนองตอการออกกําลังกายทั้งในขณะออก

กําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การเปลี่ยนแปลง

ของรางกายในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเพื่อการ

แขงขัน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกกําลังกาย การ

เปลี ่ยนแปลงของรางกายเมื ่อมีกิจกรรมลดลง รวมถึง

วิธ ีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั ้งในคนปกติและ

นักกีฬา 

Physiological adaptations of various human body 

systems to acute and chronic exercises. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Healthy Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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Physiological adaptations of the human body 

systems to exercise for health and for 

competition, factors affecting exercises, effects of 

physical inactivity on human body and physical 

fitness test in healthy people and athletes. 

GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพ้ืนฐาน 

(Basic of First Aid and caring) 

ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล และ

การดูแลขั ้นพื ้นฐาน เทคนิคการปฐมพยาบาลและการ

พยาบาลพื้นฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การ

คัดกรองผูปวย และการเคลื่อนยายผูปวย Definition and 

significance of basic first aid and caring. Technique 

first aid and basic nursing, emergency care, triage 

system and transporting of patients. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Healthy Literacy) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health Science Promotion) 

ความหมาย และความสําคัญของวิทยาศาสตรสุขภาพ 

แนวคิดสุขภาพแนวใหม ความสัมพันธระหวางกระบวน

ทัศนสุขภาพแนวใหม กับกระบวนการสงเสริมสุขภาพ 

แนวค ิดและทฤษฎ ีการส  ง เสร ิ มส ุ ขภาพเพ ื ่ อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล และชุมชนบน

พ้ืนฐานของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  

Definition and importance of health science.  

Concepts of new perspective on health. 

Relationship between the paradigm and health 

promotion process. Concept and theories of 

health promotion for health behavior change at 

the individual and community levels under the 

basis of socio-economic, culture as well as 

environment 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3 กลุมสุขภาพอนามัย (Healthy Literacy) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

ปรากฏการณ    ประเด ็นป ญหาส ิ ่ ง แวดล  อม   

อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  

ระบบเศรษฐก ิจแบบท ุนน ิยม โครงสร างทาง

ภูมิศาสตรและการเคลื ่อนยายของกลุ มชาติพันธุ  

นโยบายและขอตกลงความรวมมือที่เกี ่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอมของประชาคมอาเซียน  โครงสรางองคกร

และกลไกความรวมมือดานสิ่งแวดลอมของอาเซียน 

และแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมในอาเซียนอยาง

ยั่งยืน 

ASEAN environmental phenomena and 

issues as a result of culture, politics, 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 



180 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

capitalist economy, geographical structures, 

and ethnic migration, policies and 

agreements relating to ASEAN environment, 

ASEAN’s environmental organizational 

structures and cooperation mechanisms, 

sustainable environmental management 

   GE223 เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 

น ิยาม และขอบเขตของ  ต ั วแบบ BCG และ 

เศรษฐกิจหมุนเว ียน ประเทศไทยกับ Circular 

economy เศรษฐกิจ หมุนเวียนเพื ่อความยั ่งยืน 

โมเดลทางธุรกิจจากเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา

ทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร   

Definition and criteria of BCG Model and 

circular economy. Thailand and Circular 

economy. Circular economy for 

sustainability. Business model for circular 

economy. Case study of circular economy 

for business, industry, and agriculture. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE224 การดํารงชีวิตทามกลางภัยพิบัติและวิกฤตการณใน

อนาคต 

(Living in Disaster and Future Crisis) 

ประเภทและรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติทางสังคม

และส่ิงแวดลอม สาเหตุของการเกิดขึ้น หลักการเพ่ือ

การอยูรอด ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบเพื่อการ

อยูรอดทั้งในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤติ 

การวางแผนจัดการภัยพิบัติและวิกฤติทางสังคมตอ

สิ่งแวดลอมในอนาคต วิเคราะหกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ี

เกิดขึ ้น ฝกทักษะการคิดและนําเสนอผลงานท่ี

สามารถใชเพื่อดํารงชีพทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติ

ในอนาคต  

A study of classification of disasters, crisis 

of social and environment, cause and effects 

of disasters. Learning for planning and 

management about the principles of survival 

disaster in the future. An analysis the case 

studies for practice in skills of thinking, 

presentation and sharing ideas  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE225 จิตวิทยาส่ิงแวดลอมกับสุขภาวะ 

(Environmental Psychology and Well-being) 

ศึกษาปฏิสัมพันธของมนุษยกับสิ ่งแวดลอม ทั้ง

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสราง

ข ึ ้น น ําหล ักจ ิตว ิทยาการร ับร ู   การร ู ค ิด การ

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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ตอบสนองของมนุษย ต อส ิ ่งแวดลอม การปรับ

พฤติกรรมและหลักการออกแบบมาใช รวมทั้ง

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของมาเปนแนวทางในการศึกษา

เชิงสหวิทยาการเพื่อประโยชนในทางทฤษฎีและการ

ประยุกตใช  

Environmental psychology studies 

interactions between human and the 

environments; natural environment and 

built environment; by employing cognitive 

and learning psychology, human reaction to 

the environment, behavior modification, 

and design as well as other relevant 

sciences as guidelines for interdisciplinary 

study that would serve theoretical and 

applicational outcome  

   GE226 ชีวิตมนุษยกับการตระหนักรูทางเทคโนโลยี 

(Human Life and Technology Awareness) 

ศ ึ กษาความหลากหลายของ เทค โน โลย ี กั บ

สภาพแวดล อมของช ี ว ิ ตมน ุษย ผ  านม ุมมอง

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  ว ิ เคราะหการ

ตระหนักร ู ของผ ู คนในส ังคมท ี ่ต องใช ช ีว ิตอยู

ทามกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมในดาน

ตาง ๆอาทิ เทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล มัลติมิ

เด ีย ส ุขภาพ การแพทย พลังงานทดแทน การ

คาดการณและการควบคุมธรรมชาติ รวมถึงแนวโนม

ของเทคโนโลยีใหม ๆ ในอนาคต อภิปรายผลกระทบ

ของเทคโนโลย ีท ี ่ม ีผลต อประชากรและความ

เปลี่ยนแปลงภาพรวมของชีวิตผู คน สังคม ระบบ

นิเวศ และส่ิงแวดลอม  

A study of technological and environmental 

diversities of human life from Humanities 

and Social Science perspectives; an analysis 

of social awareness of people living 

amongst modern technologies and 

innovations such as technologies in data 

management, multimedia, health, medical 

sciences, renewable energy, natural forecast 

and control as well as trend of technologies 

in the future; discussion of technological 

impacts upon population and life, society, 

ecological system, and environment as a 

whole  

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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    1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy)   

   GE206 ภูมิปญญาสมุนไพรไทย 

(Thai Herbs Wisdom) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปญญาคน

ไทยในอดีตและปจจุบ ันในการใช สมุนไพรไทย  

สรรพค ุณของสม ุ น ไพร ไทยด านการ เกษตร  

การแพทยและอุตสาหกรรม   

Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of 

the past and present relating to the use of 

Thai herbs, herbal properties in farming, 

medication and industry 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE217 การฟนฟูสุขภาพเบื้องตน 

(Basic of Health Rehabilitation) 

ความร ู พ ื ้นฐานในการฟ  นฟ ูส ุขภาพเบ ื ้องตน 

กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด จิตบําบัดในงานฟนฟู

สุขภาพ การฟนฟูสภาพดานจิตสังคม ฟนฟูสภาพ

แบบองครวมระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

Basic knowledge of health rehabilitation in 

physical therapy, occupational therapy and 

psycho therapy. Practice in social psychology 

rehabilitation, holistic rehabilitation for 

individual, family and community. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE218 การส่ือสารเชิงสุขภาพ 

(Health Communication) 

แนวค ิดและหล ักการส ื ่อสารด านส ุขภาพ การ

ประชาสัมพันธเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคและวิธีการ

เลือกใชสื่อเพื่อการจัดการเชิงประชาสัมพันธ และ

การใชเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารดานสุขภาพ 

Concept and principle of health 

communication, public relations for health 

promotion, health behavior adaptation, 

technique and media of public relations in 

public health, practice communication 

technique and technology for health. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE219 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

(Health Promotion in Older Persons) 

โครงสรางประชากรผูสูงอายุและผลกระทบตอสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และระบบสุขภาพ 

ความตองการการดูแลสุขภาพของผู สูงอายุที ่มี

สุขภาพดีและที่มีขอจํากัดเล็กนอยในการทําหนาที่  

แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการ

เจ็บปวย การจัดการระบบและรูปแบบในการดูแล

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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ผูสูงอายุ ประเด็นสังคม วัฒนธรรม กฎหมายและ

จริยธรรมในการดูแลผูสูงอาย ุ

Demographic data of the aging population 

and its impact on social, cultural, 

economical, and political contexts, and 

health care system needs for healthcare of 

older persons with healthy and/or minor 

functional ability, concepts of health 

promotion and illness prevention; the 

healthcare management system; model of 

care for older people; social, cultural, and 

lego-ethical issues in aging care. 

   GE220 สรีรวิทยาการออกกําลังกายเบื้องตน 

(Basic of Physiology for Exercises) 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ใน

รางกายมนุษยที่ตอบสนองตอการออกกําลังกายทั้ง

ในขณะออกกําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน 

การเปลี่ยนแปลงของรางกายในการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพและเพื่อการแขงขัน ปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอการออกกําลังกาย การเปลี่ยนแปลงของรางกาย

เมื่ อม ีก ิ จกรรมลดลง รวมถ ึ งว ิ ธ ี การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายทั้งในคนปกติและนักกีฬา 

Physiological adaptations of various human 

body systems to acute and chronic exercises. 

Physiological adaptations of the human 

body systems to exercise for health and for 

competition, factors affecting exercises, 

effects of physical inactivity on human body 

and physical fitness test in healthy people 

and athletes. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE221 การปฐมพยาบาลและการดูแลขั้นพ้ืนฐาน 

(Basic of First Aid and caring) 

ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล 

และการดูแลขั้นพื้นฐาน เทคนิคการปฐมพยาบาล

และการพยาบาลพ้ืนฐาน การรักษาพยาบาลในภาวะ

ฉุกเฉิน การคัดกรองผูปวย และการเคล่ือนยายผูปวย 

Definition and significance of basic first aid 

and caring. Technique first aid and basic 

nursing, emergency care, triage system and 

transporting of patients. 

 

 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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   GE222 การสงเสริมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(Health Science Promotion) 

ความหมาย และความสําค ัญของวิทยาศาสตร

สุขภาพ แนวคิดสุขภาพแนวใหม ความสัมพันธ

ระหว  างกระบวนท ัศน  ส ุ ขภาพแนวใหม   กับ

กระบวนการสงเสริมสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีการ

สงเสริมสุขภาพเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพระดับบุคคล และชุมชนบนพื้นฐานของสังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม  

Definition and importance of health science.  

Concepts of new perspective on health. 

Relationship between the paradigm and 

health promotion process. Concept and 

theories of health promotion for health 

behavior change at the individual and 

community levels under the basis of socio-

economic, culture as well as environment 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE404 จิตวิทยาวัยรุน 

(Adolescent Psychology) 

แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของ

วัยรุนในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม 

ป จจ ัยแวดล อมท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต อพฤต ิกรรมและ

บุคลิกภาพของวัยรุ น ปญหาและการปรับตัวของ

วัยรุ นในยุคปจจุบัน การพัฒนาชีวิตอยางมีคุณคา

และมีเปาหมาย 

Concepts, theories, and research on 

biological, mental, emotional, and social 

developments of adolescents; factors 

effecting adolescents’ behavior and 

personality; adolescents’ problems and 

adjustments in the present day; developing 

life goal and value. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Development Psychology) 

ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการ  ปจจัย

ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกาย  

อารมณ สังคมและสติปญญาในแตละชวงวัย 

Meaning and importance of development, 

factors affecting a person’s growth and 

development, theories on the development 

of human body, emotion, society, and 

intelligence at different ages 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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   GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

หลักการดูแลรางกาย การนวด โภชนาการ และการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึง

สมาธิและจิตแจมใส ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมความ

งาม 

Principles of body care, massage, nutrition 

and exercise for health, beauty, as well as 

concentration and clear mind, beauty 

products 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

   GE227 สุขภาพจิตวัยรุน 

(Adolescence’s Mental Health) 

การดูแลสุขภาพจิตในวัยรุ น การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงของวัยรุนและการปรับตัวในครอบครัว 

กลุ มเพื ่อนและการเขาสังคม การมีความรัก แนว

ทางการปองกันและแกไขความเครียดดวยเทคนิค 

ตาง ๆ เพ่ือใหมีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี  

Mental health care in adolescence; adolesc

ence’s adjustment to transition and family, 

friend, socialization, and love; guidelines for 

stress prevention by various techniques  

to promote good mental health and well-

being  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

   GE228 จิตวิทยาครอบครัว ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา   

(Family Psychology, Family Life 

and Sex Education)   

ศึกษาแนวค ิดทางจ ิตวิทยาครอบครัวและช ีวิต

ครอบครัวศึกษา หนาที ่ของครอบครัว วงจรชีวิต

ครอบคร ัว การเล ือกค ู ครอง การส ื ่อสารและ

สัมพันธภาพในครอบครัว การบริหารทรัพยากรใน

ครอบครัว การอบรมเล ี ้ยงด ู เพศสัมพันธ และ

เพศศึกษาปญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการ

แกไข รวมทั้งประเด็นตางๆ ที่เกี ่ยวกับผูสูงอายุใน

ครอบครัว   

Study of concepts of family psychology and 

family life education, essential functions of  

family, family life cycle, mate selection,fami

lycommunication and relationship, family  

resource management, parenting, sexual  

relationship and sex education, family  

problems and solutions  as well as issues  

concerning elderly in family context  

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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   GE229 พฤฒาวิทยาและการดูแลผูสูงอายุ 

(Gerontology and Elderly Care) 

ศึกษาแงมุมของชีวิตชราภาพ ทั ้งในดานรางกาย 

จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม เพื ่อชวยใหผู ส ูงอายุ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงและใชชีวิตผูสูงวัยอยางมี

ความหมายและมีคุณภาพ รวมถึงการใหการดูแลผู

สูงวัยทั้งในดานกายภาพและจิตใจ 

Study of physical, psychological, social and 

cultural aspects of elderly life so as to help 

elderly people adjust to life transitions and 

live a meaningful and quality elderly life as 

well as physical and psychological cares of 

the elderly 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

2.4  กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม         

      (Aesthetics and Culture) 

ปรับไปอยูภายใตกลุมที่ 1 กลุมความรู (Moved to Part 1 Knowledge) 

กลุม 1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม         

      (Aesthetics and Culture) และปรับชื่อกลุมยอยวิชาใหม 

(Revised sub-group name) 

 

กลุมสุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

 

  ปรับชื่อกลุม   

(Revised 

Group Name) 

GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 

แนววิธีศึกษาปรากฏการณของความรักอันเปนอารมณ

พื ้นฐานของมนุษย  โดยพินิจพิเคราะหและอภิปราย

ประเด็นปญหาของความรักผานมุมมองทางปรัชญา ทั้งใน

ดานที ่เปนปจเจก และในดานที ่มีมิติสัมพันธกับสังคม

รอบตัว 

Study of the phenomenon of love as humans’ 

basic emotion by analyzing and discussing love 

issues through philosophical aspects as an 

individual and social dimension 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 

(Philosophy of Art) 

แนววิธีศึกษากระบวนทัศนและการกอขึ้นของความหมาย

ในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธของความจริง ความรู 

และคุณคาในงานศิลปะ 

Study of paradigms and meanings of art and its 

relationship to reality, knowledge, and values of 

art works 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

คําบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสี

เสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  

  ปรับยายไปกลุม (Revised course group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance)  

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 
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อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงตอความรูสึกของมนุษยและ

การสร างสรรค ศ ิลปะของท ุกด านของมน ุษย   เชน 

สถาปตยกรรม วรรณศิลป จิตรกรรม มัณฑนศิลป การนํา

ความรูเรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใชประโยชนทางธุรกิจ ทั้ง

แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ การโฆษณา การปรุงและ

ออกแบบอาหาร 

Words signifying shape, taste, smell, color, and 

sound in language, perception of shape, taste, 

smell, color, and sound in various dimensions: 

nature, religion, society, and culture, influence of 

shape, taste, smell, color, and sound on human 

feelings and creation of art works in every form, 

such as architecture, literature, painting, and 

decorative arts, applying the knowledge of shape, 

taste, smell, color, and sound to product design, 

advertising, cooking, and food design 

but changed 

group) 

 

 

GE304 เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม 

(Narratives in the Modern World) 

ความหมายและบทบาทหนาที่ของเรื่องเลา ความสัมพันธ

ระหวางเรื ่องเลากับชีว ิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะหเนื้อหา รูปแบบและ

วิธีการเลาเรื ่องในส่ือตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเลาเรื ่องเพ่ือ

จุดประสงคตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Meanings and functions of narratives, relationship 

between narratives and life, society, economy, 

politics, culture, and psychology; analysis of 

contents, forms, and techniques used in various 

forms of media; practices in effective and 

purposeful storytelling 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance)  

 -ปรับยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร 

(Interpretation of Drama and Film) 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี ่ยวของกับการตีความละครและ

ภาพยนตร   ว ัฒนธรรมการสร างและเสพละครและ

ภาพยนตรในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะหและตีความ

ละครและภาพยนตร กรณีศึกษาการวิเคราะหละครและ

ภาพยนตรและฝกปฏิบัติ 

Theories and concepts relating to interpretation 

of drama and film, drama and film production and 

perceiving cultures in Thai society; guidelines to 

analyzing and interpreting drama and film, case 

studies on drama and film analysis and practice 

 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 -รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE306 นิทานของโลก 

(Tales of the World) 

ความหมายของนิทาน  ความสําคัญและบทบาทของนิทาน

ที่มีตอมนุษยชาติ  ลักษณะเดนของนิทานทั้งของตะวันออก

และตะวันตก  อานตีความนิทานสําคัญบางเรื่องทั้งของ

ตะวันออกและตะวันตก 

Meaning, importance, and roles of tales in human 

beings’ lives, characteristics of eastern and 

western tales, interpretative reading of selected 

significant pieces of Eastern and Western tales 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE307 พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

(HRM Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing) 

พระราชประวัติและพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความสําคัญ ลักษณะ

เดน คุณคา และความงามของพระราชนิพนธ ตลอดจน

บทบาทของพระราชนิพนธที ่ม ีต อวงการหนังสือและ

สังคมไทย 

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 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE308 วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 

(Southeast Asian Writers Award) 

ประวัติความเปนมาของวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม

แหงอาเซียน (ซีไรต) ความสําคัญ คุณคาของวรรณกรรม

สรางสรรคยอดเยี ่ยมแหงอาเซียนของไทย ตลอดจน

บทบาทของรางวัลซีไรตที่มีตอวงวรรณกรรมไทย 

History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. 

Write), importance, values, and roles of Southeast 

Asian Writers Award on Thai literary circle 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE309 การอานรอยกรองไทย 

(Thai Poetry Recitation) 

หลักการและการฝกทักษะการอานรอยกรองไทยประเภท 

โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย และทํานองการอานแบบ

ตาง ๆ ไดแก ทํานองเสนาะ ขับ สวด เห พากย รวมทั้งกล

วิธีการใชเสียงใหเหมาะกับบทอาน 

Principles and practice of tonal recitation of Thai 

poetry in various forms and rhythms as well as 

voice projecting techniques appropriate for each 

type of tonal recitation 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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GE310 นาฎศิลปไทย 

(Thai Classical Dance) 

หลักเบื ้องตนและแบบแผนของนาฏศิลปไทย การฝก

ปฏิบัติการรําพ้ืนฐาน เพลงชา เพลงเร็ว รําแมบท 

Introduction to Thai classical dance and basic 

movements, practice of Thai classical dance 

movements including slow movements (plheng 

cha), fast movements (phleng reo), and major 

movement series (ram mae bot) 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE311 แดนซ 

(Dance) 

รูปแบบและประเภทของการเตน เชน Junior Dance, 

Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, 

Junior Ballet, ฝกการเตนประเภทตาง ๆ  

Dance genres and movements such as Junior 

Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz 

Move, Junior Ballet, practice of various dance 

movements 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE312 การขับรอง 

(Singing) 

วิธีการใชเสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเสียง 

การฟงและการจับจังหวะ ดนตรี ฝกปฏิบัติการขับรองใน

งานสังคมและการแสดงโอกาสตาง ๆ ตลอดจนฝกทาทาง

การแสดงออกใหเหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

Voice projection, music genres, voice control, 

listening for beats and rhythms, singing practice 

for social events and stage performance on 

various occasions, practice of movements 

appropriate for each type of events 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

การฟงดนตรีเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซึ้งใน

คุณคาของการฟงดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟง

ดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 

Music listening for understanding and appreciation 

of its values, development of music and its 

genres, as well as characteristics of songs and 

musical instruments 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE314 การจัดดอกไม 

(Flower Decoration) 

ศาสตรและศิลปแหงการจัดแตง และถายทอดความหมาย

ของดอกไม  เพื ่อขัดเกลาจิตใจใหเขาถึงประสบการณ

สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขาใจถึงการใชดอกไมเปนภาพ

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 
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ต ัวแทนแหงการส ื ่อสารอารมณความร ู ส ึกได อยาง

ละเอียดลออ 

Science and art of flower decoration, meaning of 

flowers leading to understanding of aesthetic 

experience, understanding of how to use flowers 

as a means to communicate and convey people’s 

emotions and feelings 

but changed 

group) 

 

GE315 พัสตราภรณ 

(Costume and Garment) 

ประวัติของเครื ่องแตงกาย เครื ่องประดับ ศิลปะและ

วัฒนธรรมการตกแตงรางกายใหเหมาะแกระดับบุคคล ยุค

สมัยและจุดประสงค ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของราชสํานัก

และชาวบาน  วิเคราะหกรณีศึกษาการออกแบบพัสตรา

ภรณ สืบคืนประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณไทย 

History of costumes and accessories, fashion 

styling appropriate for social status, times, and 

purposes in the contexts of royal court and 

commoner cultures, analysis of case studies 

relating to costume and garment design, 

revitalization of Thai costumes and garments 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแตงกายและการแตงหนา 

(Costume and Make-Up Design) 

ความหมาย และความสําคัญของเครื ่องแตงกายและ

เครื ่องประดับ การฝกออกแบบเคร ื ่องแต งกายและ

เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ะ ด ั บ ใ ห  เ ข  า ก ั บ ก า ร แ ส ด ง ป ร ะ เ ภ ท 

ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย

และสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ

การแตงหนาเบื้องตน และเทคนิคการแตงหนาสําหรับการ

แสดง 

Meaning and importance of costumes and 

accessories, practice of costume and accessory 

design for various types of performance, basic 

make-up theories and practice, make-up 

techniques for stage performance 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 -ปรับยายกลุม 

-ปรับชื่อวิชา 

และคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, Revised 

course name 

and 

description) 

 

GE317 ศิลปะวิจักษณ 

(Arts Appreciation) 

ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของศิลปกรรม หลักการ

วิจ ักษณศ ิลปกรรมประเภทตาง ๆ  ไดแก จ ิตรกรรม 

วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงรวมสมัย

ตาง ๆ ทั้งในดาน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 

Meaning, importance, and values of the arts, 

principles of art appreciation for different art 

forms: painting, literature, music, dance, and 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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contemporary entertainment media relating to 

forms, contents, and aesthetic concepts 

GE318 การละเลนและเพลงพ้ืนบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 

ประวัติความเปนมา  ลักษณะ ประเภท และคุณคาของ

การละเลนพ้ืนบานในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  และ

เพลงพื้นบานไทยแตละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม 

ภูมิประเทศ คานิยมและคติช ีว ิตที ่ต อการการละเลน 

ตาง ๆ และการประยุกตใชเพลงพื้นบานในโอกาสตาง ๆ 

อยางเหมาะสม 

History, characteristics, genres, and values of Thai 

folk games in different regions of the country, Thai 

folk song genres, influence of social environment, 

geography, values, and principles of life on Thai 

folk games, application of traditional Thai folk 

songs appropriately used on different occasions 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 -ปรับยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา  

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

 2) กลุมวัฒนธรรม (Culture)   ปรับยกเลิกกลุมยอยวิชานี้  แลวยายรายวิชาไปอยู

กลุมใหม (Cancelled and Moved new 

group) 

  

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 

ความหมาย ล ั กษณะของว ัฒนธรรมประชาน ิ ยม 

ความสัมพันธระหวางประชานิยมกับระบบอุตสาหกรรม

ว ัฒนธรรมและส ื ่อมวลชนก ับท ุนน ิยม  บร ิบททาง

สังคม  การบริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะหวัฒนธรรม

ประชานิยมที ่ม ีอ ิทธ ิพลในชีว ิตประจําว ันของคนใน

สังคมไทย  

Meaning and characteristics of the popular 

culture. The relationship between the populism 

and the cultural industry; the mass media and the 

capitalism. The consumption of the popular 

culture and the analysis of the culture’s influence 

on Thai society in everyday lives. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE352 ส่ือบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 

ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของสื่อบันเทิงประเทศ 

ตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธระหวางส่ือบันเทิง

กับสังคมในประเทศตาง ๆ วัฒนธรรมการสรางและเสพส่ือ

บันเทิงในประเทศตาง ๆ ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอกันใน

ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะหประเดน็นาสนใจที่ปรากฏในส่ือ

บันเทิงอาเซียน 

Distinctive and shared characteristics of 

entertainment media in ASEAN countries, 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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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 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 

แนวคิดเรื ่องอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ตาง ๆ ในประชาคมอาเซ ียน  ป จจ ัยท ี ่ม ีผลต อการ

สรางสรรค และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ตาง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมรวมสมัยของประเทศใน

กลุ มประชาคมอาเซียน การปรับตัวและการดัดแปลง

ศิลปวัฒนธรรมเพื ่อเศรษฐกิจการทองเที ่ยว แนวคิด

ชาตินิยม  และการแกไขวิกฤตของชาติ 

Concepts of art and cultural identity in ASEAN 

community, factors affecting the creation and 

conservation of art and culture in different 

countries, critical situation of contemporary 

cultures in ASEAN community, cultural 

adjustment and adaptation for tourism economy, 

nationalism, and solutions to countries’ crises 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 

(Foreign Culture Influence on Thai Arts) 

การรับและบูรณาการวัฒนธรรมตางชาติในสังคมไทย  

อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม 

และโลกตะวันตก การสรางสรรคศิลปะไทย 

Adopting and integrating foreign cultures in Thai 

society, influence of cultures from India, Sri Lanka, 

Khmer, China, Muslim world, and the Western 

world on the creation of Thai arts 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลัง การเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

(History of Thailand’s Society after Revolution) 

ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ว าด วยการพ ัฒนาประเทศตามแบบตะว ันตก และ

ผลกระทบที่มีตอสังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง 

สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเปน

ไทย ทองถิ ่น ตลอดจนอุดมการณชาติ  วิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดํารงอยูของสังคมไทย

จากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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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 

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 

พัฒนาการดานประวัติศาสตร ปรัชญา ภูมิปญญา การเมือง

การปกครองและเศรษฐก ิจ ฯลฯ ท ี ่สะท อนม ุมมอง

อุดมการณสรางชาติของจีนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

Aspects of China’s development in history, 

philosophy, wisdom, politics, administration, and 

economy, which reflect China’s national 

ideology from past to present 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 

(Current World Events) 

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความรวมมือและความขัดแยง

ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปจจุบัน รวมทั้งเหตุการณสําคัญใน

ประเทศไทยที่สัมพันธกับเหตุการณในโลก  เพ่ือใหสามารถ

คิด วิเคราะห วิจารณ และเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญ

ของโลกที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงได 

World’s major events in political, economic, and 

social dimensions, cooperation and conflict in 

modern world society, and important events in 

Thailand related to world events; thinking about, 

analyzing, criticizing, and comparing these 

important world events occurring at different 

times and having impact on changes 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย

วัฒนธรรม  เกณฑการจําแนกภาษาตาง ๆ ในสังคม การ

แทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะ

หลายภาษาที่มีตอพลเมืองในสังคม  

Characteristics of multilingualism and 

multiculturalism, criteria for language 

classifications in society, linguistic interference 

and integration, and the influence of 

multilingualism on people in society 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 
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GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ 

(Museum Management) 

ความหมาย หนาที่ ความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑที่

มีตอสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ  การจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ  การบริหาร

จัดการพิพิธภัณฑ  การตลาดของพิพิธภัณฑ การอนุรักษ

และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑทองถิ ่นหรือพิพิธภัณฑ

พื้นบาน  ตัวแบบพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย  การมีสวนรวม

ของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ

เสมือนจริง 

Meaning, function, importance, and values of 

museums on society, classifications and types of 

museums, museum displays, concepts relating to 

museums, museum management, museum 

marketing, conservation and exhibition of local 

museums, models of Thai local wisdom 

museum, community participation and ideal 

museum society, virtual museum 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.1) กลุ มธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 

แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดย

มุงศึกษาประเด็นปญหาสําคัญในสมัยตาง ๆ ไดแก สมัย

โบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และหลังสมัยใหม  เพื่อเรียนรู

พ ื ้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที ่ เก ิดขึ ้นในโลก

ตะวันตก 

Concepts and study of the thinking process in the 

Western World, focusing on critical issues existing 

in different periods: ancient, medieval, modern, 

and post-modern, with the aim to learn the 

foundation and development of the thinking 

process in the Western World 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 

แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดย

มุงศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ไดแก อินเดีย จีน และ

ญี่ปุน เพ่ือพิจารณาประเด็นปญหาสําคัญดานการแสวงหา

ความหมายของชีวิต ตามวิถีแหงตะวันออก 

Concepts and study of the thinking process in the 

Eastern World, focusing on the mainstream 

concepts from India, China, and Japan, with the 

aim to consider critical issues relating to searching 

for the meaning of life in the Eastern Way 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 
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GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 

กําเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร

ของสังคมที่เกี่ยวของกับชาในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะ

ของจีน ญี ่ป ุ น และภูม ิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษา

วัฒนธรรมชาในสังคมไทย เชน ความเชื่อและคติตาง ๆ  

เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  การสรางสรรคธุรกิจชา  

วัฒนธรรมรานนํ้าชาในภาคใต  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะ

วัฒนธรรมรวมสมัยยุคโลกาภิวัตน 

Origin and development of tea culture, social 

history relating to tea in different countries, 

particularly in China, Japan, and ASEAN region, 

study of tea culture in Thai society, such as beliefs 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE363 วัฒนธรรมขาว 

(Rice Culture) 

ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมขาว ความสัมพันธ

ระหวางวัฒนธรรมขาวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวง

และวัฒนธรรมชาวบาน  วัฒนธรรมขาวในกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมขาวใน

สถานที่จริง  วิเคราะหและสรางสรรควัฒนธรรมขาวใน

บริบทสังคมรวมสมัย 

Meaning and scope of rice culture, relationship 

between rice culture and Thai people in both the 

royal court and commoner cultures, rice culture 

in the stream of change in the world society, case 

studies relating to rice culture as existing in real 

locations, analysis and creation of rice culture in 

the context of contemporary society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE364 วัฒนธรรมนํ้า 

(Water Culture) 

วัฒนธรรมนํ้าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ตํานาน เรื่อง

เลา ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของนํ้าในพระราช

พิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับนํ้าในภูมิภาคตาง ๆ   ภูมิ

ปญญาของการจัดการนํ้าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน

เรื ่องวัฒนธรรมนํ้าในยุคชลประทาน  การจัดการนํ้ากับ

ปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน 

Water culture in Thai literature, legends, tales, and 

works of art, role and meaning of water in royal 

ceremony, tradition and folklore relating to water 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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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 

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวจีนในประเทศไทย 

(Chinese Shrine and Oblation in Thailand) 

คติความเชื่อเก่ียวกับศาลเจาและการไหวเจาของชาวจีนใน

ประเทศไทย  การไหวเจากับการสรางสรรควัฒนธรรมของ

ชาวจีน  ศาลเจากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัว

ของชุมชน  บทบาทของศาลเจาและการไหวเจาในบริบท

รวมสมัย  อาทิในดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจสรางสรรค 

คติชนสรางสรรค และพัฒนาการของการสรางสังคมจีนาภิ

วัตน กรณีศึกษาศาลเจาและพิธีกรรมไหวเทพเจาจีนที่ 

เดน 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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 

(Ethnic Diversity in Thai Society) 

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่สําคัญในสังคมไทย  การธํารง

ไวซึ่งชาติพันธุ ความแตกตางหลากหลายของกลุมชาติพันธุ

ตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุมชาติพันธุในสังคม  สังคม

พหุลักษณกับความทาทายในประชาคมอาเซียน สํารวจ

พื้นที่ยานที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุในกรุงเทพมหานคร

ที่สําคัญ ๆ  

Important ethnic identity in Thai society, 

maintaining ethnicity, ethnic diversity, advantages 

and disadvantages of ethnicity in society, plural 

society and challenge in ASEAN community, 

survey of some significant ethnic locations in 

Bangkok 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทาง

เพศ   แนวค ิดและกระบวนทัศน ในการศ ึกษาความ

หลากหลายทางเพศและเอกลักษณทางเพศในมิติตางๆ ทั้ง

ทางวิทยาศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื ่นๆ ใน

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 
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บริบทสังคมไทย และการทําความเขาใจความหลากหลาย

ทางเพศในสังคมไทย 

Meaning and importance of gender diversity 

and identity, concept and paradigm for the study 

of gender diversity in different dimensions; 

science, anthropology, psychology, etc. 

Understanding of gender diversity in Thai society. 

GE368 คติชนสรางสรรค 

(Creative Folklore) 

ประวัติความเปนมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชน

แนวใหม  และคติชนแนวใหมเพื่อการสรางสรรคกิจกรรม

ทางสังคม  รวมท้ังอิทธิพลของคติชนแนวใหมที ่ม ีตอ

สังคมไทยปจจุบัน 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 

(Archaeology in Thailand and Neighboring 

Countries) 

ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหวาง

โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะ

ของประเทศใกลเคียง และการศึกษานอกสถานท่ี 

Meaning of archaeology, relationship between 

archaeology and works of art, art history in 

Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE370 ทองถิ่นกับการสรางสรรคสินคาทางวัฒนธรรม 

(Local and Creative Cultural Products) 

กระแสทองถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธระหวาง

ทองถิ ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  แนวคิดเร่ืองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม

ของช ุมชนที ่น ําไปส ู การสรางส ินค าทางว ัฒนธรรม  

กระบวนการสร  างและผล ิตส ินค  าทางว ัฒนธรรม  

กรณีศึกษาโดยเก็บขอมูลในทองถิ่นบานเกิดเพื่อแสวงหา

สินคาจากส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรมา    ตอยอดสรางสรรคให

เปนสินคาทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม 

Localism in Thai society, relationship between 

local and national economy, concepts relating to 

geographical indication and local culture leading 

to cultural products, creation and production 

processes of cultural products, use of case 

studies as a tool to collect data in local 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1 กลุมความรู (Knowledge) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 
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communities in search of products with 

geographical indication 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 

(Royal Tradition and Ceremony in Thailand) 

ความหมายและหนาที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีใน

ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธี

ในประวัติศาสตรไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีสําคัญ

ในราชสํานักไทย 

Meaning and function of royal tradition and 

ceremony in Thailand, development of royal 

tradition and ceremony in Thai history, significant 

royal traditions and ceremonies in Thai royal court 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE372 ประเพณีประดิษฐ 

(Invented Tradition) 

ความหมาย ความสําคัญของประเพณีประดิษฐ  กําเนิด

และพัฒนาการของประเพณีประดิษฐ ทฤษฎีเกี่ยวของกับ

การวิเคราะหประเพณีประดิษฐ  วิกฤตสังคมกับบทบาท

หนาที ่ของประเพณีประดิษฐ  อ ิทธ ิพลของประเพณี

ประดิษฐที่มีตอการสรางวาทกรรมตามความคิดของคนใน

สังคมปจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐในสังคมไทย 

และวิเคราะหประเพณีประดิษฐที ่เกิดขึ ้นในสังคมไทย

ปจจุบัน 

Meaning and importance of invented tradition, 

origin and development of invented tradition, 

theories relating to the analysis of invented 

tradition, social crisis and role of invented 

tradition, influence of invented tradition on 

discourse construction in accordance with 

people’s thought in modern Thai society, case 

studies relating to invented tradition in Thai 

society, and analysis of invented tradition 

existing in modern Thai society 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Traditions and Festivals in Thailand) 

ความสําคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หนาท่ี

ของประเพณีและเทศกาลตอว ิถ ีช ีว ิต  คติความเชื่อ  

คานิยมและภูมิปญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจําป

ในสังคมไทย 

Importance of traditions and festivals in Thailand, 

function of traditions and festivals in ways of life, 

beliefs, values, and Thai wisdom; annual traditions 

and festivals in Thai society 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 

ประวัติศาสตร ความเปนมาของภาพถาย  ความสําคัญและ

คุณคาของภาพถายในสังคม ความสัมพันธระหวางมนุษย

กับภาพถาย  ความหมายของภาพถายที่มีคุณคาทั้งทาง

จิตใจและทางประวัติศาสตร การสรางสรรคศิลปะการ

ถายภาพ การผสมผสานทั้งทางดานแนวความคิด ทฤษฎี 

เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสรางสรรค  ความสามารถและ

ทักษะที่นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน  สรางสรรค

ผลงานศิลปะภาพถายเพ่ือจรรโลงใจตอสังคม 

Photography history, importance and value of 

photography in society, relationship between 

human and photography, meaning of 

photography with its sentimental and historical 

values, creation of photographic art by 

integrating concepts, theories, techniques, and 

creativity, photographic ability and skills applied 

to the creation of photographic art 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก Global 

Awareness 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 

(Animation History) 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่

หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแตลําดับเวลา วิธีการ และ

สื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติ

และอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณดาน

ว ัฒนธรรม  และความข ั ดแย  ง ระหว  า งศ ิ ลปะ กับ

อุตสาหกรรม 

History and development of animation, various 

aspects relating to animation such as time 

sequence, production process, medium, culture, 

genres, animation artists, attitudes and nationality 

influence, gender, technology, cultural identity, 

and conflict between art and industry 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

กลุม 1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global 

Awareness) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 

(Faith in Thai Society) 

ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิด

และทฤษฎีที ่ใชศึกษาความเชื ่อ  ความสัมพันธระหวาง

ความเชื่อกับสังคมไทยในทองถิ่นตาง ๆ   การเก็บขอมูล

ความเช ื ่ อภาคสนาม  ว ิ เคราะห ข  อม ูลความ เชื่ อ  

ปรากฏการณของความเชื่อและการประยุกตใชความเชื่อ

เพ่ือจุดประสงคตาง ๆ ในสังคมไทยรวมสมัย 

Meaning of faith, types of faith, concepts and 

theories used to study faith, relationship 

between faith and Thai society, faith data 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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collection and analysis, phenomenon of faith, 

applying knowledge about faith for different 

purposes in contemporary Thai society 

GE377 โหราศาสตรและการพยากรณ 

(Astrology and Forecasting) 

แนวคิดเรื ่องโหราศาสตรและการพยากรณของสังคม

ตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมาย

และระบบภูมิปญญาในโหราศาสตรไทย  ประเภทของ

โหราศาสตรและการพยากรณ  การใชตรรกะทางภาษา

และการตีความทางโหราศาสตร  การประดิษฐประเพณี

และการสรางอัตลักษณของนักพยากรณ  กรณีศึกษา

โหราศาสตรและการพยากรณในสังคมไทยปจจุบัน 

Comparative concepts of astrology and 

forecasting in Eastern and Western societies, 

ideology, meaning, and wisdom in Thai astrology, 

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 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 

ความรูเกี่ยวกับศาสนาสําคัญของโลก ไดแก ศาสนาคริสต 

ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตร

ปฏิบัติของศาสนาสําคัญ  ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสาน

ทางศาสนาในปจจุบัน   ศาสนาในทามกลางวิกฤตของ

สังคมโลก  การวิเคราะหการนําศาสนามาใชแกปญหา 

ตาง ๆ ในสังคมไทย 

Knowledge relating to world religions including 

Christianity, Buddhism, Islam, and Hinduism; 

philosophy and religious practice of world’s major 

religions, current social phenomena in the era of 

mixed religions, religions amidst world crises, 

religion as a solution to social problems 

3(3-0-6)  ปรับยายกลุมไป (Revised course group) 

1 กลุมความรู (Knowledge) 

1.4) กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

revised course 

group) 

GE379 หมากลอม 

(Go) 

การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานสําหรับเลนในชวง

เปดเกม  กลางเกม และปดเกม  ความหมายของพื้นท่ี 

ลักษณะหมากและทิศทางหมากเปนตาย  การจบ-เม็ด 9 

เกม ว ิ ธ ีการเล นหมากต อ ส ูตรม ุมและหมากเ ด็ด 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

Development of Go concepts and tactics used at 

the opening, middle, and ending stages, meaning 

3(2-2-5)  ยายกลุมไป (Changed group) 

2 กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 
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of territory, types and direction of captured and 

alive stones, ending the game, proceeding the 

game, formula and tricks, history and culture 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 

ประวัติและความเปนมาของหมากรุกไทยและหมากรุก

สากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะ

และเทคนิคการเลนหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกล

การเลนของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการ

ฝกปฏิบัติการเลนหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให

ผูเรียนสามารถเลนและเขาใจกลตาง ๆ ของกีฬาหมากรุก

ไทยและหมากรุกสากลได 

History of Thai and International Chess, study of 

Thai and International Chess pawns, skills and 

tactics, scoring and strategy, practice of Thai and 

International Chess games 

3(2-2-5)  ยายกลุมไป (Changed group) 

2 กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Unchanged, 

but revised 

course group) 

GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

(Thai Culture and Traditions) 

เงื่อนไข  สํารับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ 

วัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ในสังคมไทย คานิยม วิถี

ชีวิตของคนไทยดานตาง ๆ 

Thai culture and traditions, values, beliefs, and a 

way of life. 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

 1.4  กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม         

      (Aesthetics and Culture) 

 

 

 

1..4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies)  ปรับชื่อกลุม   

(Revised 

Group Name) 

  

 

GE310 นาฎศิลปไทย 

(Thai Classical Dance) 

หลักเบื้องตนและแบบแผนของนาฏศิลปไทย  การ

ฝ กปฏ ิบ ัต ิการร ํ าพ ื ้นฐาน เพลงช า เพลงเ ร็ว   

รําแมบท 

Introduction to Thai classical dance and 

basic movements, practice of Thai classical 

dance movements including slow 

movements (plheng cha), fast movements 

(phleng reo), and major movement series 

(ram mae bot) 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE318 การละเลนและเพลงพ้ืนบานไทย 

(Thai Folk Games and Songs) 

ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของศิลปกรรม 

หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 
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จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือ

บันเทิงรวมสมัยตาง ๆ ทั้งในดาน รูปแบบ เนื้อหา 

แนวคิดสุนทรียรส 

Meaning, importance, and values of the arts, 

principles of art appreciation for different art 

forms: painting, literature, music, dance, and 

contemporary entertainment media relating 

to forms, contents, and aesthetic concepts 

(Unchanged) 

  

 

GE355 ประวัติศาสตรสังคมไทยหลัง การเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง 

(History of Thailand’s Society after 

Revolution) 

ประวัติศาสตรสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง ว าด วยการพัฒนาประเทศตามแบบ

ตะวันตก และผลกระทบที่มีตอสังคม  การศึกษา 

การเมือง การปกครอง สื ่อสารมวลชน ศิลปกรรม 

รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเปนไทย ทองถิ่น ตลอดจน

อุดมการณชาติ  วิเคราะหการเปลี ่ยนแปลง การ

คลี ่คลาย และการดํารงอยู ของสังคมไทยจากยุค

พัฒนาถึงโลกาภิวัตน 

History of Thailand’s society after 

revolution, policy relating to modernization 

and its impact on society, education, 

politics, administration, mass media, arts, 

tastes, local Thai conceptualization, and 

national ideology, analysis of change, 

disentanglement, and existence of Thai 

society from the modernization to 

globalization periods 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE368 คติชนสรางสรรค 

(Creative Folklore) 

คติชนแนวใหมเพื ่อการสรางสรรค การนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาเปนสินคา หรือกิจกรรมทางสังคม การ

สรางสรรคประเพณีประดิษฐ รวมทั้งอิทธิพลของคติ

ชนแนวใหมที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน  

Modern folklore for creativity, turning 

cultural capital into merchandise and social 

events, creation of invented traditions, as 

well as influences of modern folklore on 

current Thai society 

 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 
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GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 

(Traditions and Festivals in Thailand) 

ความสําคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  

หนาที่ของประเพณีและเทศกาลตอวิถีชีวิต  คติความ

เช ื ่อ คานิยมและภูม ิป ญญาไทย ประเพณีและ

เทศกาลประจําปในสังคมไทย 

Importance of traditions and festivals in 

Thailand, function of traditions and festivals 

in ways of life, beliefs, values, and Thai 

wisdom; annual traditions and festivals in 

Thai society 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 

(TCC and Our UTCC) 

ประวัติความเปนมาของหอการคาไทย  เครือขาย

ของหอการคาไทย บทบาทของหอการคาไทยและ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยตอสังคมและประเทศใน

ระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลสําคัญที่มีคุณูปการ

ตอหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

History of Thai Chamber of Commerce (TCC), 

TCC network, the role of TCC and University 

of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) in 

society and country at regional and 

international levels, TCC’s and UTCC’s 

prominent figures 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตรการทองเที่ยวไทย 

(Geography and History for Thai Tourism) 

ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตรของแหลง

ทองเที่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอการทองเที่ยวไทย 

Physical and historical characteristics of 

Thailand’s tourist attractions including 

society, culture, tradition, works of art, 

problems, and impacts on Thai tourism 

industry 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

1.4.2) กลุมจิตสํานึกตอโลก (Global Awareness)  ปรับชื่อกลุมยอย 

(Revised sub-

group name) 

  

 

GE317 ศิลปะวิจักษณ 

(Arts Appreciation) 

ความหมาย ความสําคัญ คุณคาของศิลปกรรม 

หลักการวิจักษณศิลปกรรมประเภทตาง ๆ  ไดแก 

จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือ

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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บันเทิงรวมสมัยตาง ๆ ทั้งในดาน รูปแบบ เนื้อหา 

แนวคิดสุนทรียรส 

Meaning, importance, and values of the arts, 

principles of art appreciation for different art 

forms: painting, literature, music, dance, and 

contemporary entertainment media relating 

to forms, contents, and aesthetic concepts 

  

 

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 

ความหมาย ล ั กษณะของว ัฒนธรรมประชา

นิยม  ความสัมพันธระหวางประชานิยมกับระบบ

อุตสาหกรรมว ัฒนธรรมและส ื ่อมวลชนกับทุน

นิยม  บริบททางสังคม   การบริโภควัฒนธรรมและ

การวิเคราะหวัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลใน

ชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทย  

Meaning and characteristics of the popular 

culture. The relationship between the 

populism and the cultural industry; the mass 

media and the capitalism. The consumption 

of the popular culture and the analysis of 

the culture’s influence on Thai society in 

everyday lives. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE352 ส่ือบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 

ลักษณะเฉพาะและลักษณะรวมของสื ่อบันเทิง 

วัฒนธรรมการสรางและเสพสื่อบันเทิงในในภูมิภาค

อาเซียน  ตลอดจนอิทธิพลที ่มีต อกันในภูมิภาค

อาเซียน วิเคราะหประเด็นนาสนใจที่ปรากฏในส่ือ

บันเทิงอาเซียน   

Unique and shared characteristics of 

entertainment media, cultures of producing 

and consuming entertainment media in 

ASEAN as well as its mutual influences 

among the member countries, analyse 

interesting aspects appeared in ASEAN 

entertainment media   

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Cultures) 

แนวคิดเร ื ่องอัตลักษณทางศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปจจัยที่มีผล

ตอการสรางสรรคและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศตาง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมรวมสมัย

ของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน  การปรับตัว

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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และการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการ

ทองเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  และการแกไขวิกฤต

ของชาติ 

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 

  

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมตางชาติในศิลปะไทย 

(Foreign Culture Influence on Thai Arts) 

การร ับและบ ูรณาการว ัฒนธรรมต างชาต ิ ใน

สังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา 

เขมร จ ีน  โลกม ุสล ิม และโลกตะว ันตก การ

สรางสรรคศิลปะไทย 

Adopting and integrating foreign cultures in 

Thai society, influence of cultures from India, 

Sri Lanka, Khmer, China, Muslim world, and 

the Western world on the creation of Thai 

arts 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE356 อุดมการณสรางชาติของจีน 

(China’s National Ideology) 

พัฒนาการดานประวัติศาสตร ปรัชญา ภูมิปญญา 

การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะทอน

มุมมองอุดมการณสรางชาติของจีนตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

Aspects of China’s development in history, 

philosophy, wisdom, politics, administration, 

and economy, which reflect China’s 

national ideology from past to present 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE357 เหตุการณปจจุบันของโลก 

(Current World Events) 

เหตุการณสําคัญที ่เกิดขึ ้นในโลก ทั ้งมิติทางดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความรวมมือ

และความขัดแยงที ่เกิดขึ ้นในสังคมโลกปจจุบัน 

รวมทั้งเหตุการณสําคัญในประเทศไทยที่สัมพันธกับ

เหตุการณในโลก  เพื ่อใหสามารถคิด วิเคราะห 

วิจารณ และเปรียบเทียบเหตุการณสําคัญของโลกที่

เกิดขึ ้นในชวงเวลาตาง ๆ ซึ ่งสงผลกระทบตอการ

เปล่ียนแปลงได 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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World’s major events in political, economic, 

and social dimensions, cooperation and 

conflict in modern world society, and 

important events in Thailand related to 

world events; thinking about, analyzing, 

criticizing, and comparing these important 

world events occurring at different times and 

having impact on changes 

  

 

GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 

ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย

วัฒนธรรม  เกณฑการจําแนกภาษาตาง ๆ ในสังคม 

การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล

ของภาวะหลายภาษาที่มีตอพลเมืองในสังคม  

Characteristics of multilingualism and 

multiculturalism, criteria for language 

classifications in society, linguistic 

interference and integration, and the 

influence of multilingualism on people in 

society 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 

(Western Philosophy) 

แนววิธีศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลก

ตะวันตก มุงศึกษาปญหาปรัชญาในสมัยตาง ๆ ไดแก 

สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และหลังสมัยใหม 

เพื่อเรียนรูรากฐานและพัฒนาการของกระบวนทัศน

ทางความคิดตามวิถีตะวันตก  

Approaches to the study of a thinking 

paradigm in the Western world focusing on 

the problems of philosophy existing in 

different periods: ancient, medieval, 

modern, and post-modern, with the aim to 

learn the foundation and development of 

the thinking paradigm in the Western way  

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 

แนววิธีศึกษากระบวนทัศนทางความคิดของโลก

ตะวันออก มุงศึกษาแนวคิดกระแสหลักจากอินเดีย 

จีน เกาหลี และญี ่ป ุ น เพื ่อเร ียนรู รากฐานและ

พัฒนาการของกระบวนทัศนทางความคิดตามวิถี

ตะวันออก  

Approaches to the study of a thinking 

paradigm in the Eastern world focusing on 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 
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the mainstream concepts from India, China, 

Korea, and Japan, with the aim to learn the 

foundation and development of the thinking 

paradigm in the Eastern way  

  

 

GE362 วัฒนธรรมชา 

(Tea Culture) 

ก ํ า เ น ิ ด  และพ ัฒนาก า รขอ ง ว ั ฒนธ ร รมชา 

ประวัติศาสตรของสังคมที่เกี่ยวของกับชาในประเทศ

ตาง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุน และภูมิภาคอาเซียน  

ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เชน ความ

เชื่อและคติตาง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  

การสรางสรรคธุรกิจชา  วัฒนธรรมรานนํ ้าชาใน

ภาคใต  ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมรวม

สมัยยุคโลกาภิวัตน 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE365 ศาลเจาและการไหวเจาของชาวไทยเชื้อสายจีนใน

ประเทศไทย  

(Chinese Shrines and Chinese God 

Worship of Chinese-Thai People in Thailand)  

คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจาและการไหวเจา ศาล

เจากับการตั ้งชุมชนชาวจีนการดํารงอยู และการ

เปล่ียนแปลง ของศาลเจาจีนในสังคมไทย กรณีศึกษา

ศาลเจาและพิธีกรรมการไหวเทพเจาจีนที่สําคัญของ

ชาวไทยเชื้อสายจีน  

The beliefs about Chinese shrines and 

Chinese God worship, Chinese shrines and 

Chinese community establishment, 

existence and change of Chinese shrines in 

Thai society, the case study relating to 

important Chinese shrines and rituals for 

worshipping Chinese Gods of Chinese-Thai 

people.  

 

3(3-0-6) -ปรับชื่อวิชา 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา

(Revised 

course name 

and 

description) 
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GE366 ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุในสังคมไทย 

(Ethnic Diversity in Thai Society) 

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุ ที ่สําคัญในสังคมไทย  

การธํารงไวซึ่งชาติพันธุ ความแตกตางหลากหลาย

ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน ขอดี ขอเสียของกลุม

ชาติพันธุในสังคม  สังคมพหุลักษณกับความทาทาย

ในประชาคมอาเซียน สํารวจพ้ืนที่ยานที่อยูอาศัยของ

กลุมชาติพันธุในกรุงเทพมหานครที่สําคัญ ๆ  

Important ethnic identity in Thai society, 

maintaining ethnicity, ethnic diversity, 

advantages and disadvantages of ethnicity 

in society, plural society and challenge in 

ASEAN community, survey of some 

significant ethnic locations in Bangkok 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

(Gender Diversity in Thai Society) 

ความหมายและความสําคัญของความหลากหลาย

ทางเพศ  แนวคิดและกระบวนทัศนในการศึกษา

ความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณทางเพศใน

มิติตางๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยา

และอื่นๆ ในบริบทสังคมไทย และการทําความเขา

ใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 

Meaning and importance of gender diversity 

and identity, concept and paradigm for the 

study of gender diversity in different 

dimensions; science, anthropology, 

psychology, etc. Understanding of gender 

diversity in Thai society. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเคียง 

(Archaeology in Thailand and Neighboring 

Countries) 

ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี ่ยวพัน

ระหวางโบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะ

ไทยและศิลปะของประเทศใกลเคียง และการศึกษา

นอกสถานที่ 

Meaning of archaeology, relationship 

between archaeology and works of art, art 

history in Thailand and neighboring 

countries, fieldtrip 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

  

 

GE374 ประวัติศาสตรของภาพถาย 

(History of Photography) 

ประว ั ต ิ ศ าสตร   ความ เป  นมาของภาพถ  าย  

ความส ําค ัญและค ุณค าของภาพถ ายในส ังคม 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 
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ความส ั มพ ั นธ  ร ะหว  า งมน ุ ษย  ก ั บภาพถ  า ย  

ความหมายของภาพถายที่มีคุณคาทั้งทางจิตใจและ

ทางประว ัต ิศาสตร   การสร างสรรค ศ ิลปะการ

ถายภาพ การผสมผสานทั้งทางดานแนวความคิด 

ทฤษฎี เทคนิคปฏิบ ัต ิ และความคิดสรางสรรค  

ความสามารถและทักษะที่นําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน  สรางสรรคผลงานศิลปะภาพถายเพ่ือ

จรรโลงใจตอสังคม 

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 

(Unchanged) 

  

 

GE375 ประวัติศาสตรแอนิเมชั่น 

(Animation History) 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมอง

ที่หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแตลําดับเวลา วิธีการ 

และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ 

ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัต

ลักษณดานวัฒนธรรม และความขัดแยงระหวาง

ศิลปะกับอุตสาหกรรม 

History and development of animation, 

various aspects relating to animation such as 

time sequence, production process, 

medium, culture, genres, animation artists, 

attitudes and nationality influence, gender, 

technology, cultural identity, and conflict 

between art and industry 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE378 ศาสนาของโลก 

(World Religions) 

ความรูเกี่ยวกับศาสนาสําคัญของโลก ไดแก ศาสนา

คริสต ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู 

ป ร ั ชญาและว ั ต รปฏิ บ ั ต ิ ข อ งศ าสนาส ํ า คั ญ  

ปรากฏการณสังคมยุคผสมผสานทางศาสนาใน

ปจจุบัน   ศาสนาในทามกลางวิกฤตของสังคมโลก  

การวิเคราะหการนําศาสนามาใชแกปญหาตาง ๆ ใน

สังคมไทย 

Knowledge relating to world religions 

including Christianity, Buddhism, Islam, and 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Revised 

course group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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Hinduism; philosophy and religious practice 

of world’s major religions, current social 

phenomena in the era of mixed religions, 

religions amidst world crises, religion as a 

solution to social problems 

  

 

GE382 มังงะ เกมส อนิเมะญี่ปุน 

(Manga Games and J-anime) 

ศึกษาพัฒนาการของการตูน เกมสและอนิเมะใน

ฐานะที่เปนวัฒนธรรมรวมสมัยของญี่ปุนบทบาทของ

วัฒนธรรมดังกลาวตอเศรษฐกิจและสังคมรวมถึง

อิทธิพลตอสังคมไทย ศึกษาการตูน เกมส และอนิ

เมะที่นาสนใจบางเร่ือง  

The development of Japanese anime,  

manga, and games as a contemporary  

Japanese culture; the role of anime, 

manga, and video game culture on the 

economy and society and its influence on  

Thai society; selection of interesting  

Japanese anime, manga, and games for  

study  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE383 ภาพยนตรและซีรียญี่ปุน 

(Japanese Films and Series) 

ศึกษาและเรียนรูสังคมญี่ปุนผานภาพยนตร และซีรีย

ญี่ปุน ฝกวิเคราะหและอภิปรายเร่ืองราวที่ไดชมได  

Learning about Japanese society through  

films and series including analyzing and  

discussing the story  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE384 ความปกติใหมกับชุมชนสังคมโลก 

(New Normal and Global Community) 

ศึกษาลักษณะของวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปในกระแส

ความปกติใหม ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทยใน

กระแสความเปล่ียนแปลง วิเคราะหผลกระทบกับวิถี

ชีวิตของประชากร โดยศึกษาจากการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของชีวิต ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงของ

สถาบันสังคมตาง ๆ รวมถึงมิติของคนแตละเจนเนอร

เรชั่น ทาที ทัศนคติ คานิยม แบบแผนหรือรูปแบบ

การใชชีวิตและผลกระทบจากโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไป  

A study of lifestyles that are changed by the 

new normal; Thai socio-culture in the 

changing era; analyses of its effects on 

people’s lifestyles through changes in life 

patterns, social institutes, and dimensions of 

each generation of people’s behaviors, 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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attitudes, values, or lifestyles affected by the 

changing world 

  

 

GE385 การจัดการธุรกิจขามวัฒนรรม 

(Business Management Cross Culture) 

แนวค ิ ดพ ื ้ น ฐ าน เ ก ี ่ ย ว ก ั บก า รส ื ่ อ ส า รข  า ม

วัฒนธรรม ความแตกตางทางวัฒนธรรม ลักษณะ

ทางวัฒนธรรมขององคกรธุรกิจนานาชาติ วัฒนธรรม

และการส ื ่อสารในบริบทของการบร ิหารธ ุรกิจ

ระหวางประเทศ การเจรจาตอรองทางธุรกิจภายใต

ความแตกตางทางว ัฒนธรรม การจัดการความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมในองคกร  

Basic concepts of cross-cultural 

communication, cultural differences, 

cultural attributes of international business 

organizations, culture and communication 

in the context of international business 

administration, business negotiations under 

cultural differences, managing cultural 

diversity in the organization.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE386 ความรูเบื้องตนเอเซยีตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

(Introduction to South East Asia Studies) 

ประวัติศาสตรความเปนมา สภาพทางภูมิศาสตรของ

ภูม ิภาคเอเช ียตะวันออกเฉียงใต ภาพรวมดาน

ส ังคม ว ัฒนธรรม ประเพณี ความเช ื ่อ ศ ิลปะ  

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึงกําเนิด

เป าหมายนโยบายและบทบาทของประชาคม

อาเซียน  

History, geography, society, culture, tradition, 

belief, art, politics, economic, including origin 

of policy and role of ASEAN community  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE387 เทพปกรฌัมกรีกและโลกปจจุบัน 

Greek Mythology and the Modern World) 

ศึกษาตํานาน เรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจากรีก วีรบุรุษ 

และสัตวในตํานานกรีก และอิทธิพลของเทพปกรณัม

กรีกที่มีผลตอโลกปจจุบัน 

Study of Greek mythology, Greek gods, god

desses, heroes, and mythical creatures as 

well as the influence of Greek mythology on 

the modern world  

 
 
 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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GE388 ภูมิปญญาจีน 

(Chinese Wisdom) 

การศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาชาวจีนที่มีอิทธิพล

ตอสังคมจีน   การศึกษาสิ ่งประดิษฐสําคัญและ

ศาสตรความรูตางๆของจีนโบราณ  

A study of the ideas of Chinese philosopher

s influencing Chinese society; important  

artifacts and different types of ancient  

Chinese knowledge 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE389 ความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมจีน 

(Understanding Chinese Culture)  

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีนที่ถือปฏิบัติกันมาแต

โบราณ  รวมถึงแนวคิดของชาวจีนที่มีอิทธิพลตอ

ศิลปวัฒนธรรมจีน   

A study of Chinese art and culture that has  

existed since ancient times and Chinese  

philosophies that have influenced Chinese  

art and culture 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE390 สังคมจีนรวมสมัย 

(Contemporary Chinese Society) 

การศึกษาความรูดานการเมือง  สภาพสังคม และ

เศรษฐกิจจีน  เทคโนโลยีจีน  รวมถึงแนวคิดผูนําจีน

และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตั ้งแตปค.ศ.

1949  จนถึงปจจุบัน  

A study of political, social and economic  

knowledge of China, China’s technology,  

views of China’s leaders, and national  

development strategy from 1949 to the  

present day  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

    1.5) กลุมความเปนเพลเมือง (Civic Literacy)   

  

 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Business Ethics and Social Responsibility) 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษา

ดานจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมี

ตอสังคม ส่ิงแวดลอม ลูกคา พนักงาน และผูลงทุน 

Ethics for doing business, case studies in 

business ethics, business responsibility to 

society, environment, customers, 

employees, and investors 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

  

 

GE414 ระบบและสังคม                             

(Systems and Society) 

การศึกษาการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมุมมองของ

ทฤษฎีระบบที่จะทําใหเขาใจพฤติกรรมมนุษยและ

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 
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พลวัต ิของกลุ ม และประยุกตใช ความรู  ในการ

วิเคราะหและพัฒนาปฏิสัมพันธทางสังคม 

Examining social interaction through the 

lens of complex systems theory, which 

provides a framework for understanding 

human behavior and group dynamics. 

Applying their understanding of these 

systems to analyzing and improving social 

interactions. 

but changed 

group) 

 

  

 

GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดชโดยสังเขป  แนวค ิด ความหมาย 

หลักการทรงงาน ศาสตรพระราชาในดานตางๆ อาทิ 

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดลอม ฯ ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตท ั ้งในระดับ

ครอบครัวและชุมชน  เพื ่อการดําเนิน  ชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาฯและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise 

biography. The concept, meaning, working 

principles and each aspect of the king’s 

philosophy such as economy, society, and 

environment. The sufficiency economy and 

its application at the family up to the 

community level for the sustainable 

development and living according to the 

philosophy. 

3(3-0-6) -รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable Society) 

หลักการ แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับสถานการณ 

เหตุการณ ปญหาที่สําคัญของสังคมไทยและสังคม

โลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบ

การเม ืองการปกครอง ระบบการศ ึกษา ระบบ

สุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ 

รวมถึงการสังเคราะหแนวทางแกไข ปองกันปญหา 

หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อใหเกิดคุณประโยชน

ตอตนเอง  ผูอ่ืน และสังคมที่ยั่งยืน 

Principles and basic concepts relating to 

major events and problems in Thailand and 

world society, family system, economic 

system, political and administrative system, 

education system, health care system, 

analysis of factors and impacts as well as 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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synthesis of problem solution and 

prevention or improvement plan to benefit 

oneself, others, and sustainable society 

  

 

GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บอเกิดและ

วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายที่

สําคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของ

กฎหมาย การจัดทํากฎหมายและกระบวนการนิติ

บัญญัติ  การบังคับใชกฎหมายการตีความ  การอุด

ชองวาง และกฎหมายที ่สําคัญในชีวิตประจําวัน 

บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ 

แรงงาน ครอบครัว มรดก และกฎหมายอาญา  

Definition of law, Source of law and 

Evolution of law. The legal system, the origin 

of law including the legislation process, the 

enforcement of law, interpretation, legal 

loopholes. Law relating to everyday life such 

as person, legal act, right over individual and 

right over property, labour law, family law, 

inheritance law and criminal law 

3(3-0-6) -ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 

การปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

มีพฤติกรรมโดยรวมที่ดีงามใฝดี ยึดมั่นในจริยธรรม 

สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ ลักษณะของการเกิด

ทุจริต และปลูกจิตสํานึกใหมีสวนรวมในการตาน

ทุจริตโดยใชกรณีศึกษาเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ 

ทักษะ เจตคติ ดานการปองกันการทุจริต 

Cultivate a responsibility for themselves and 

the society, display decent, righteous and 

moral oriented behaviors. Causes, patterns, 

situations, and characteristics of the 

corruptions. Cultivate the consciousness of 

the students to take part in the anti-

corruption, through case studies to promote 

understanding, skills and attitude of anti-

corruption. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE463 การรูเทาทันคอรัปชั่น 

(Understanding Corruption) 

แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการ

คอรัปชั่น ปญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่นที่มีตอ

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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สังคม โดยใชกรณีศึกษา เพ่ือใหตระหนักถึงอันตราย

ของการคอรัปชั่นที่มีผลตอการสรางสังคมที่ยั่งยืน 

Motivation, meaning, techniques used for 

corruption cases. Problems and impacts that 

corruptions have to the society. Using real 

case studies. To create awareness for danger 

that corruptions have to the sustainability’s 

of the society. 

  

 

GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่สรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ 

ขบวนการขั ้นตอนในการจัดกิจกรรมเพื ่อสังคมท่ี

สรางสรรค 

Meaning of corporate social responsibilities, 

concepts, principles and processes used in 

creating creative corporate social 

responsibilities projects. 

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE465 การบริการชุมชน                                          

(Community Service) 

การเรียนรูดวยการทํา การสํารวจและการมีสวนรวม

ในวิธีที่จะคืนใหกับชุมชนในขณะที่การพัฒนาตัวเอง

และความสัมพันธระหวางบุคคลกับการทํางานเปน

ทีม ผานการบริการแกผูอื ่นประสบการณใหมที่จะ

ไดร ับจากการเขาใกลปญหาดวยวิธีการแกไขใน

ขณะที่สรางความเชื ่อมั ่นมิตรภาพและมิตรภาพท่ี

ยั่งยืน   

Learning by doing. Explore and participate in 

ways to give back to the community while 

self development and interpersonal 

relationships with teamwork. Through service 

to others,  a new experience to be gained 

from  approaching a problem with a solution 

while building trust, comradery, and long-

lasting friendships. 

 รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE467 ปญหาสังคมไทยในปจจุบัน 

(Social Problem in Thai Society) 

ศึกษาปญหาสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบของปญหา

สังคม อาทิ ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน 

ปญหาอาชญากรรม ปญหาครอบครัว และพฤติกรรม

ของผูคนในสังคม รวมถึงการวิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา  

A study of Thai social problems, causes and

 effects of social problems such as poverty,  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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unemployment, crime, dysfunctional  

families and deviant behavior, including  

analyzing and proposing solution for proble

ms solvin  

  

 

GE468 ปรัชญาการเมืองกับทุกส่ิงอยาง 

(Political Philosophy and Everything) 

แนววิธีศึกษาฐานคติและความเขาใจทางการเมือง

ผานวิธีการทางปรัชญา การวิเคราะหและอภิปราย

สถานการณทางการเมือง ชีวิต และปญหาตาง ๆ 

การเปดใจกวางเกี ่ยวกับทัศนะทางการเมือง เพ่ือ

สรางความตระหนักรูถึงความเขาใจในการเปนสวน

หนึ่งของสังคม  

Approaches to the study of assumption and 

political understanding through 

philosophical methods; analysis and 

discussion of political situations, lives, and 

problems; open-mindedness to political 

views for raising the awareness and 

understanding of being a part of society 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

    2) กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude)   

    2.1) กลุมภาษาของโลก (World Language)   

  

 

GE006 ภาษามาเลยเพ่ือการส่ือสาร 

(Malay for Communication) 

ทักษะการใชภาษามาเลยในชีวิตประจําวันโดยเนน

การฟงและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอ

การใชส่ือสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการ

เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับยอหนา 

Malay language skills in everyday life 

focusing on listening and speaking, basic 

dialogues needed in communication, 

listening for main ideas, and basic paragraph 

writing 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

  

 

GE008 ภาษาเมียนมาเพ่ือการส่ือสาร 

(Myanmar for Communication ) 

ทักษะการใชภาษาเมียนมาในชีวิตประจําวันโดยเนน

การฟงและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จําเปนตอ

การใชสื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสําคัญและการ

เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับยอหนา 

Burmese language skills in everyday life 

focusing on listening and speaking, basic 

dialogues needed in communication, 

listening for main ideas, and basic paragraph 

writing 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE014 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 

(Korean for Communication) 

เรียนรูพยัญชนะและสระในภาษาเกาหลี คําศัพท วลี 

และการสรางประโยคเบื้องตน สามารถสื่อสารภาษา

เกาหลีในระดับเบื้องตนได   

Learning consonants and vowels of the 

Korean alphabet, vocabulary, and phrases; 

building basic sentences; communicating in 

Korean language at a basic level  

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE059 การอานภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Reading)  

หลักการอานที่ถูกตอง  การกําหนดสายตา ความเร็ว

ในการอาน การฝกอานขอความประเภทตาง ๆ  ทั้ง

เรื ่องทั ่วไปและเรื ่องวิชาการ เพื ่อความรู  ความ

เพลิดเพลิน และสรางทัศนคติที่ดีตอการอาน 

Accurate principles of reading, eye 

movement, and speed reading. Practice of 

reading a variety of general texts and 

academic texts for enhancing knowledge, 

pleasure, and positive attitudes towards 

reading. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องตน 

(Basic Thai Writing) 

เงื่อนไข สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติทุกคณะ 

หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตางๆ ทั้งแบบ

ควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเนน

ความถูกตองในเร่ืองภาษาและการส่ือความหมาย 

Principles and practice of writing various 

types of texts for both free writing and 

controlled writing, emphasizing accuracy of 

language and meaning-making. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE061 การอานและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 

(Academic Thai Reading and Writing) 

หลักและการฝกเขียนขอความประเภทตาง ๆ ทั้ง

แบบควบคุมรูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดย

เน นความถ ูกต  อง ใน เร ื ่ อ งภาษาและการ ส่ือ

ความหมาย 

Principles and practice of writing various 

types of texts for both free writing and 

controlled writing, emphasising accuracy of 

language and meaning-making. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE062 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

(Thai for Communication) 

การพ ัฒนาท ักษะการใช ภาษาไทยมาตรฐาน  

หลักการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใช

ภาษาไทยเพื่อถายทอดความคิดอยางเปนระบบและ

สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Development of using standard Thai, 

principles of listening, speaking, reading and 

writing; using language to deliver thoughts 

systematically and communicate effectively. 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE063 การฟงและการพูดภาษาไทย 

(Thai Listening and Speaking) 

หลักการฟง การฝกฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและ

รายละเอียดที่จําเปนจากบทฟงประเภทตางๆ     

หลักการพูด มารยาทการพูดและการฝกพูดหัวขอ

ตางๆ 

Principles of listening: listening for main 

ideas and for supporting details from 

different types of listening. Principles of 

speaking: manner of speaking and speaking 

practice for different topics 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  

(English Pronunciation)  

การออกเสียงภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกออก

เสียงสระ พยัญชนะ คํา และประโยคภาษาอังกฤษ 

Accurate English Pronunciation: Practice of 

pronouncing vowel sounds, consonant 

sounds, words, and sentences in the English 

language 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

  

 

GE074 ภาษาอังกฤษสําหรับมืออาชีพ 

(English for the Professionals) 

ศึกษากอน GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื ่อการ

สื่อสารนานาชาติ 2 หรือเทียบโอนไดโดยใชคะแนน

สอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทาตามเกณฑที่

กําหนด   

พัฒนาทักษะที่จําเปนในการทํางานผานการใชทักษะ

ภาษาอังกฤษที ่เหมาะสม โดยเนนที ่ท ักษะการ

นําเสนอและทักษะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

สอดแทรกความรูและความเขาใจในความสําคัญของ

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม  

Development of important soft skills to  

enhance employability through effective  

English language skills focusing on  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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Presentationskills and discussion skills with  

the integration of the knowledge and  

understanding of intercultural  

communication  

  

 

GE075 สํานวนภาษาอังกฤษที่มีประโยชน 

(English Idiom Advantage) 

ความเขาใจจากการศึกษาสํานวนภาษาอังกฤษใน

บริบทที่ใชจริงและการฝกใชสํานวนในหองเรียน 

Understanding English idiom usage from real-

world contexts and putting into practice in 

class 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE076 ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

(English for E-commerce Entrepreneurship) 

สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนชื่อผลิตภัณฑ  

การบรรยายคุณสมบัติสินคาและบริการ การเขียน

บรรยายประกอบภาพ การตอบคําถามและสื่อสาร

กับลูกคา การตอบกลับการรีวิวและขอรองเรียน

สินคาของลูกคา ตลอดจนการติดตอเพื่อสอบถาม

และส่ังซื้อสินคาจากผูผลิต 

English words and expressions used in writing 

the eCommerce product title, descriptions, 

captions; responding to customers' inquiries, 

reviews and complaints; writing inquiries and 

placing orders from suppliers. 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE077 การใชซอฟตแวรเพ่ือศึกษาคำในภาษาอังกฤษ 
(Application of Lexical Analysis Tools) 
การฝกทักษะการวิเคราะหขอมูลทางภาษาเพ่ือเขาใจ
คำในบริบทที่เก่ียวของ 
Practice of analytical skills for studying 
English words and associated contexts in 
language datasets   

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE078 การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับส่ือและอาชีพ 
(English Pronunciation for the Media and 
Careers) 
เทคนิคและการฝกปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษ

สําหรับสื ่อรูปแบบตางๆ และการประกอบอาชีพ

ตางๆ  

Techniques and practices of English 

pronunciation for the media and careers 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE079 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานและมนุษยสัมพันธ 

(English for Work and Socializing) 

สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานและการอยู

รวมกับผูอื่น เชน การใหกําลังใจและคําปรึกษา การ

แสดงความชื ่นชมยินด ีและสนองตอบเช ิงบวก 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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ตลอดจนการกระตุนการทํางานเปนทีม การวิพากษ

อยางสรางสรรค และการแกไขความขัดแยงระหวาง

บุคคล 

English expressions used in both working 

and social situations. (encouraging, 

counseling, giving compliments, positive 

reinforcement and congratulations, as well 

as team building, constructive criticism and 

conflict resolution  

  

 

GE080 ภาษาอังกฤษเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคม 

(English for Corporate Social Responsibility) 

พ ัฒนาท ักษะภาษาอ ังกฤษผ านแนวค ิดความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร และทักษะการแสดง

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่อยูภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม 

Development of English language skills and 

discussion practice through corporate social 

responsibility activities 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE081 ภาษาในสังคมดิจิทัล 
(Language in Digital Society) 
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชภาษาบนสื่อดิจิทัล ใน
ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน การใชภาษา
เพ่ือพัฒนาความคิดและอาชีพการงานในสังคมดิจิทัล 
ไดแก  การเลาเรื่องขามสื่อ การพูดเพื่อการนำเสนอ 
ศิลปะการเขียนในสื่อดิจิทัล เร่ืองเลาในวัฒนธรรม
รวมสมัย เปนตน 
Studying and developing skills of language 
used in digital media in aspects of listening, 
speaking, reading, and writing skills. The use 
of language for developing thought and 
working in a digital society, for example, 
transmedia storytelling, speaking for 
presentation, the arts of writing in digital 
media, stories in contemporary culture 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE082 ภาษาไทยเพ่ืองานดานกฎหมาย  

(Thai for Law Careers) 

ทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน เพื ่อพัฒนาความคิดและ

อาชีพที่เกีย่วของกับงานดานกฎหมาย ฝกปฏิบัตกิาร

ใชภาษาไทยโดยเนนการอานและการเขียน หลักการ

จับใจความสําคัญ การวิเคราะห  การจดบันทึก สรุป

ความ การย อความการเข ียนเร ียงความ และ

บทความ 

Standard Thai language skills in listening, 

speaking, reading, and writing to develop 

ideas and professions related to legal work, 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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practicing the usage of Thai language by 

emphasizing in reading and writing, principle 

of reading for main ideas, analyzing, taking 

notes, summarizing, concluding, writing 

essays and articles 

  

 

GE083 การส่ือสารและการนําเสนอทางธุรกิจอยางมืออาชีพ 

(Communication and Professional Business 

Presentations) 

พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยมาตรฐานในดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียนสําหรับธุรกิจ การ

สืบคน การรวบรวม การจัดเรียงความคิดอยางเปน

ระบบเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษา

ที่สําคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การสื่อสาร

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (อีเมล)  ทักษะการ

นําเสนองาน การอธิบายใหเหตุผล การนําเสนอ

แนวคิดที ่แตกตางอยางเหมาะสม และการตอบ

คําถามอยางมืออาชีพ 

Developing the skills of using standard Thai 

language in listening, speaking, reading, and 

writing for business, searching, collecting, 

systematic idea arranging for business 

presentations, important language 

characteristics in writing business reports, 

email communication, skills in presentation, 

explaining with reason, presenting different 

concepts appropriately and answering 

questions as professionals 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE084 ภาษาไทยและวัฒนธรรม 

(Thai Language and Culture) 

เงื่อนไข:  สําหรับนักศึกษาตางชาติ 

การใชภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสารเบื ้องตน การฝก

ท ักษะการฟง การพ ูด การอ านและการเข ียน

ความสัมพันธ ระหว างภาษากับว ัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมการใชภาษา ความเชื่อ และคานิยมทั่วไป

ในสังคมไทย  ตลอดจนการใช ภาษาที ่ถ ูกต อง

เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  

Use of Thai for basic communication. 

Practice in listening, speaking, reading, and 

writing skills. Study of the relationship 

between Thai language and culture, belief 

and common values in Thai society, and 

appropriate use of Thai for various situations. 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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GE085 ภาษาไทยหลายมิติ  

(Multidimensional Thai Language) 

บูรณาการการใชภาษาไทย เพื ่อนําไปใชในชีวิต 

ประจําวันและงานอาชีพใหเกิดประสิทธิผล   

Integrate Thai language with daily life and 

careers effectively 

3(0-6-3) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE086 ภาษาเกาหลีกับความงาม  

(Korean and K-Beauty Business) 

เรียนรูคําศัพท วลี และประโยคภาษาเกาหลีที่ใชใน

ธุรกิจความงาม เชน แฟชั ่น การศัลยกรรม การ

แตงหนา เปนตน   

Korean words, phrases, and sentences used 

in beauty businesses such as fashion, 

cosmetic surgery, and makeup 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE087 แพ็คกระเปาเที่ยวเกาหลีใต 

(Packing for South Korea) 

เรียนรูเก่ียวความรูเบื้องตนในการเตรียมตัวทองเที่ยว  

ณ ประเทศเกาหลีใตดวยตนเอง ตั้งแตการวางแผน

ในแตละวัน การจองต๋ัว การจองที่พัก และสถานที่

ทองเที ่ยวตางๆ พรอมทั ้งเรียนรู คําศัพท วลีและ

ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีที่จําเปนตองใชระหวาง

การเดินทางทองเที ่ยว ตลอดจนเรียนรู สถานที่

ทองเที่ยวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร 

ว ัฒนธรรม ประเพณ ี  คต ิชน  และภ ูม ิศาสตร   

เปนตน    

Basic knowledge of how to prepare to  

travel to South Korea by yourself: planning 

a day-by-day itinerary, booking a ticket, 

making a hotel reservation, and finding 

tourist attractions; useful Korean words, 

phrases, and dialogues for travel. Also, study 

tourist attractions in various dimensions, for 

example, dialect, history, culture, tradition, 

folklore, and geography.     

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE088 เค-ปอปกับเคซีรีส 

(K-Pop and K-Series) 

เรียนรูเก่ียวกับคําศัพท วลี ประโยค บทสนทนา และ

สํานวนที่ส่ือความนัยยะตางๆ ที ่พบบอยในเพลง

เกาหลีและซีร่ีสเกาหลี พรอมทั้งเรียนรูลักษณะสังคม 

แนวคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี  

Study Korean words, phrases, sentences, 

conversations and idioms representing other 

meaning commonly used in Korean music 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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and Korean series. Also, study the 

characteristics of society, concepts, ways of 

life, and culture of Korean.  

  

 

GE089 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสนทนาและการส่ือสาร 

(Japanese for Conversation and 

Communication) 

ศึกษาคําศัพท สํานวน ตลอดจนโครงสรางประโยค

พื้นฐานตาง ๆ เพื่อนําไปใชสนทนาภาษาญี่ปุ นใน

ชีวิตประจําวันแบบงายได อาทิ แนะนําตนเอง กลาว

ทักทาย สอบถามราคาสินคา บอกเวลา เปนตน โดย

เนนทักษะดานการฟง พูด เปนหลัก  

Learning Japanese words, phrases, and basic 

 sentence structure to use in everyday  

conversations such as introducing oneself,  

greeting, asking about price, and telling the  

time, emphasizing listening and speaking  

skills  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE090 แพ็คกระเปาเที่ยวญี่ปุน 

(Packing for Japan) 

เรียนรูเก่ียวความรูเบื้องตนในการเตรียมตัวทองเที่ยว  

ณ ประเทศญี่ปุนดวยตนเอง ตั้งแตการวางแผนในแต

ละว ัน การจองตั ๋ว การจองที ่พ ัก และสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆ พรอมทั้งเรียนรู คําศัพท วลีและ

ประโยคสนทนาภาษาญี่ปุนที่จําเปนตองใชระหวาง

การเดินทางทองเที ่ยว  ตลอดจนเรียนรู สถานที่

ทองเที่ยวในมิติตาง ๆ เชน ภาษาถิ่น ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ประเพณี คติชน และภูมิศาสตร เปนตน   

Basic knowledge of how to prepare to  

travel toJapan by yourself: planning a day-

by-day itinerary, booking a ticket, making 

a hotel reservation, and finding tourist  

attractions; useful Japanese words, phrases,  

and dialogues for travel. Also, study tourist 

attractions in various dimensions, for 

example, dialect, history, culture, tradition, 

folklore, and geography.         

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE091 ภาษาอิตาเลียนเบื้องตน 

(Italian Language for Beginners) 

ศึกษาศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  ไวยากรณ

เบื ้องตน การออกเสียง การสนทนา การอานและ

การเขียนระดับเบื้องตน รวมถึงวัฒนธรรมที่นาสนใจ

เก่ียวกับประเทศอิตาลี 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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Study of the Italian language: vocabulary,  

everyday language, basic grammar,  

pronunciation, conversation, basic writing as

 well as fascinating cultures of the Italians  

  

 

GE092 การแปลเพลง 

(Translation of Song Lyrics) 

แนวคิด กลวธี และกระบวนการแปลเพ่ือการแปล
เพลงการฝ กแปลเพลงจากภาษาอ ั งกฤษเปน
ภาษาไทยและ  จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
Translation concepts, strategies and process 
for translation of song lyrics. Practices of   
translation of song lyrics from English to Thai 
and Thai to English 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE093 ภาษาจีนสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Chinese for Everyday Life) 

โครงสรางตัวอักษร  หลักการเขียนตัวอักษรจีน  การ

ฝกภาษาจีนเบื้องตนทั้งดานการฟง  พูด  อานและ

เขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยคอยาง

งาย เรียนรูหลักการออกเสียงและระบบสัทอักษรจีน

เบื้องตน  เรียนรูวงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันไม

ต่ํากวา 250 คําศัพท   

Structure of the Chinese characters; 

principles of writing Chinese characters;  

practice of basic Chinese skills: listening,  

speaking, reading and writing; building basic  

sentences for communication; Principles of  

basic Chinese pronunciation and phonetic  

system; minimum of 250 Chinese 

vocabulary words used in everyday life  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE094 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน 

(Basic Chinese Listening and Speaking 

Practice) 

การฝกทักษะการฟงการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

โดยใชบทสนทนาขั้นพ้ืนฐานในสถานการณตางๆ   

Practicing Chinese listening skills for commu

nication using basic conversations in differe

nt situations  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  
 

 2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

     (Learning and Innovation Skills) 

  

  

 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic Project Writing) 

หลักการและความสําคัญของการอานและการเขียน

ในธุรก ิจ  ศึกษาศัพทและสํานวนธุรก ิจในดาน

ความหมายและการใชในบริบทตาง ๆ  วิเคราะห

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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และตีความบทความทางธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพรวมสมัย

และสื ่อใหม  พัฒนาทักษะการเข ียนทางธ ุรกิจ

รูปแบบตาง ๆ และฝกปฏิบัติ 

Principles and importance of business 

reading and writing, study of business 

terminology and expressions relating to 

meaning and appropriate use in various 

contexts, analyzing and interpreting business 

articles in contemporary and new media 

forms, development of business writing skills 

in various types through writing practice 

  

 

GE053 การอานและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 

ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของการอาน   

ความสัมพันธระหวางการอานกับการพัฒนาชีวิต  

พัฒนาทักษะการอาน  อานจับใจความสําคัญ  อาน

วิเคราะหและตีความ  ฝกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลก

สมัยใหมอยางมีคุณคา 

Meaning, importance, and value of reading, 

relationship between reading and life 

development, development of reading skills, 

reading for main ideas, analytical and 

interpretative reading, reading practice of 

articles relating to life development and self-

adjustment in the modern world 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE055 ทักษะการพูดและการนําเสนองาน 

(Speaking and Presentation Skills) 

แนวคิด หลักการพูดและการนําเสนองานเชิงธุรกิจ   

การวางแผนการพูดและการใชสื่อเพื่อประกอบการ

พูดและนําเสนองาน  เทคนิคการใชวจนภาษา อวจน

ภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและนําเสนองาน  

ฝกพูดและนําเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะตาง ๆ  

ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนอ

งานเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจ การแถลงขาว และอ่ืน 

ๆ ที่เก่ียวของ 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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business presentation practice including 

briefings, presentations aimed at business 

competition, press conferences, etc. 

  

 

GE056 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน  

มิติทางวัฒนธรรม และความแตกตางระหวางกลุม

วัฒนธรรมในสังคมโลก  องคประกอบที่เกี่ยวของกับ

ค าน ิยมทางว ัฒนธรรม ภาษา และอ ัตล ักษณ  

บทบาทและความส ําค ัญของการส่ือสารข  าม

วัฒนธรรมที ่มีตอปจเจกบุคคลและองคกร  การ

ปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการ

สื่อสารขามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแยงและสราง

การยอมรับท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร 

Philosophy and concepts relating to culture, 

globalization, cultural dimensions, and 

differences among cultural groups in global 

society, factors relating to cultural values, 

languages, and identity, roles and 

importance of intercultural communication 

for individuals and organizations, cultural 

adjustment and blending, intercultural 

communication as a tool to minimize 

conflicts and build up acceptance at both 

individual and organizational levels 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE058 การเลาเร่ืองขามส่ือ 

(Transmedia Storytelling) 

ความสําคัญและความสัมพันธของประสาทสัมผัสทั้ง

หากับการเลาเรื่อง หลักการเลาเรื่องบนพื้นฐานของ

ความเปนของแท  ความไวใจ  และความดึงดูดใจ  

เพื่อกระตุนการตอบสนองชเงบวกและกระตือรือรน

จากผู ร ับสารฝกการเลาเรื ่องขามสื ่อหลากหลาย

รูปแบบ  ทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล  เพื่อจุดมุง

หมายในการใหความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิด

สรางสรรคในการแกไขปญหาเชิงธุรกิจและสังคม 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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entertaining and developing creativity in 

solving business and social problems. 

  

 

GE067 ทักษะการนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 

(Presentation and Public Speaking Skills) 

การนําเสนอแนวคิดดานงานเทคโนโลยี การนําเสนอ

ภายในเวลาที่กําหนด การพูดในที่สาธารณะเพื่อโนม

นาวนักลงทุน ทักษะการนําเสนอสวนบุคคล เรียนรู

เกี ่ยวกับภาษากาย การใชสไลดเพื ่อการนําเสนอ

อยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการใชคําพูดใหเปนสิ่งที่

มีคานาฟง 

Pitching technology concepts within the time 

limit, public speaking that attends the capital 

venture, personal presentation skills, body 

language, using slides effectively, and how to 

hack the spoken word into something worth 

listening to. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE068 การเขียนและการนําเสนอเชิงวิทยาศาสตร 

(Scientific Writing and Presenting) 

พ้ืนฐานของการเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคที่มี

ประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสาร สําหรับขอกําหนด

ของซอฟตแวรและ API เพื่อการนําเสนอทางเทคนิค 

การศึกษาความตองการของผูชม เคร่ืองมือการเขียน

และการนําเสนอ การสรางส่ือภาพรวมและแผนภูม ิ

Fundamentals of writing and effective 

technical presentation, technical 

presentation and communication style for 

software and API requirements, study of 

audience needs, writing and presentation 

tools, creating media including diagram and 

charts. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE069 การเขียนการเลาเร่ืองและการปฏิบัติอยาง

สรางสรรค 

(Creative Writing, Storytelling, and 

Performing) 

แนวคิดและความคิดรวมสมัยของการเลาเรื่องและ

การปฏิบ ัต ิอย างสร างสรรค ส ําหร ับสตาร ทอัพ  

เทคนิคการเขียนและการนําเสนอมุมมองของการ

สรางทีมเพื่อการพัฒนาการนําเสนอเรื่องราวอยางมี

นวัตกรรมตอนักลงทุนที่มีศักยภาพ 

The contemporary ideas and concepts of 

creative storytelling write-up and 

performance for startups. Techniques of 

writing a fiction and presentation. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 



228 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

Viewpoints of establish team for developing 

innovative storytelling presentation to the 

potential investors. 

  

 

GE070 การตีความ การส่ือสารและการออกแบบ 

(Interpretation, Communication, and Design)  

การส่ือสารที ่ม ีประสิทธิผลและเชิงจูงใจเพื ่อส่ือ

ความคิดของตัวเองถึงผูอื่นไดอยางนาสนใจและโนม

นาวผู อ ื ่นใหมีความเห็นตามได การตีความและ

สื่อสารจากบทความและการนําเสนอตามหลักการ

ออกแบบการนําเสนอทางวาจาและอวัจนภาษา 

Effective and persuasive communication to 

convey the result of one’s thinking to others 

in a compelling manner, and to persuade 

them to adopt the same or similar views. 

Interpreting and creating communications 

from written essays to presentations based 

on the principles of verbal and nonverbal 

expressive design.                

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อทํา

ความเขาใจปญหาตาง ๆ โดยคํานึงถึงผูที ่มีปญหา

เปนหลัก   การทดสอบและพัฒนาทางออกของ

ปญหาแบบวนซํ ้าอยางมีระบบ เพ่ือสรางสรรค

แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการ

ของผู ท ี ่ม ีป ญหา คุณคาของกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบที่สรางความแตกตาง เพื ่อเปนชองทาง

เฉพาะในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหม โดยการ

รวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเร ียนร ู จาก

ประสบการณจริง 

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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE127 การจัดการนวัตกรรมในสภาวะโลกและเครือขาย 

(Global and Network Innovation 

Management) 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 
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การเปนผูประกอบการและนวัตกรรมที่มีความหลาย

หลาย การใชประโยชนจากสภาพแวดลอมโลกที่ผัน

แปรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคกร   แนวคิดดาน

ความเปนผู ประกอบการและนวัตกรรมในแตละ

สถานการณและแตละประเภทธุรกิจ ซึ ่งรวมถึง

องคกรภาคเอกชน ภาครัฐบาล ครอบครัว และสังคม 

วิชานี้เนนการใชกรณีศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

และนานาประเทศเพื่อสรางความเขาใจแกนักศึกษา

ดานแนวคิดการเปนผูประกอบการและนวัตกรรม 

Entrepreneurial and Innovation Diversity 

focuses on the importance, diversity and 

means by which entrepreneurial and 

innovative behavior take advantage of 

increasingly rapid change to pursue 

enterprise objectives. The course examines 

concepts of entrepreneurship and 

innovation in their numerous settings, 

including private sector, public sector, 

family and social entrepreneurial settings. 

The course places a heavy emphasis upon 

contemporary global and Australian case 

studies to illustrate key themes 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE128 นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการประกอบการ 

(Innovation Creativity and Entrepreneurship) 

การจัดต้ังธุรกิจใหม ธุรกิจทั่วไป และหลักการการทํา

ธุรกิจที ่มุ งกิจกรรมธุรกิจที ่เปนนวัตกรรม วิชาน้ี

ออกแบบมาเพื ่อใหน ักศึกษาไดเร ียนรู  เก ี ่ยวกับ

แนวคิดธุรกิจและพฤติกรรมของผู ประกอบการ 

แนวคิดและเทคนิคในเรื ่องความคิดสรางสรรค  

นอกจากน ั ้น นักศ ึกษาจะได ศ ึกษาป จจ ัยแหง

ความสําเร็จสําหรับธุรกิจ และนําความรูดังกลาวไป

ปรับใชกับการสรางธุรกิจจริง 

Entrepreneurship can relate to new start-

ups, general business and a business 

philosophy focusing on continually 

innovating business activity.  This course is 

designed to introduce students to 

enterprise concepts and entrepreneurial 

behaviors.  It provides an introduction to 

creativity and ideation techniques. Students 

will learn key success factors for enterprises 

and how to apply these to successfully 

innovate, develop and grow a business. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE305 การตีความละครและภาพยนตร 

(Interpretation of Drama and Film) 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี ่ยวของกับการตีความละคร

และภาพยนตร วัฒนธรรมการสรางและเสพละคร

และภาพยนตรในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห

และตีความละครและภาพยนตร กรณีศึกษาการ

วิเคราะหละครและภาพยนตรและฝกปฏิบัติ 

Theories and concepts relating to 

interpretation of drama and film, drama and 

film production and perceiving cultures in 

Thai society; guidelines to analyzing and 

interpreting drama and film, case studies on 

drama and film analysis and practice 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society) 

ความหมาย ความสําคัญขององคความรูที่มีตอการ

พ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย   การพ ัฒนาและการ

แลก เปล ี ่ ยน เ ร ี ยนร ู  ร  ว มก ั น   พล ั ง แห  ง การ

เรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการเรียนรู  สังคม

และเครือขายการเรียนรู   พลวัตของกระบวนการ

เ ร ี ยน รู   ส ั งคมการ เ ร ี ยนร ู  ใ น เคร ื อข  า ย โ ลก

ออนไลน  แหลงทรัพยากรการเรียนรู  ยุทธศาสตร

การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  การสรางพลัง

อํานาจและความตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางเปนระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่

พึงประสงคไดตอไป  

Meaning and importance of knowledge in 

human resource development, developing 

and sharing knowledge, power of 

knowledge, concepts of learning 

organization, learning society and network, 

learning dynamics, online learning society, 

learning resources, strategic development 

of learning society, systematic life-long 

learning 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ 

(Applied Creative and Critical Thinking) 

การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา 

การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค การลด

ความเอนเอียงทางความคิด เพื ่อประยุกตใช กับ

ปญหาจริงในดานตางๆ 

Practicing Logical reasoning, problem solving, 

critical and creative thinking, recognizing and 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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mitigating cognitive biases, and applying 

them to concrete problems across domains. 

  

 

GE901 ส่ือรวมสมัยและวรรณกรรมคัดสรร   

(Contemporary Media and Selected 

Literature)  

ฝ กว ิ เคราะห และต ีความจากส ื ่อร วมสม ัยและ

วรรณกรรมที่คัดสรรใหศึกษา โดยนําเสนอในรูปแบบ

ตางๆ  อาทิ บทวิจารณ บทความแสดงความคิดเห็น 

เร่ืองเลา บทละคร   

Analyse and interpret selected 

contemporary media and literature and 

present by means of criticism, opinion 

article, narrative, play, etc.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE902 การสรางสรรควรรณกรรมออนไลน 

(Creating Online Literature) 

หล ักการเข ียนวรรณกรรมในด านร ูปแบบให

สอดคลองกับส่ือออนไลน และฝกปฏิบัติ   

Principles of writing literature for online 

media and practice  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE903 ความคิดสรางสรรคเพ่ือการนําเสนอ   

(Creativity for Presentations)  

แนวคิดดานความคิดสรางสรรค การประยุกตใช

ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอรูปแบบตางๆ  

Concepts of creativity and how to apply it in 

various kinds of presentations  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE904 ทักษะการโตวาทีและอภิปรายเชิงกลยุทธ 

(Debate Skills and Strategic Argumentation) 

หลักการโตวาทีตามระบบรัฐสภาอังกฤษ การคิดเชิง 

วิพากย การอภิปรายดวยหลักการและการสนับสนุน

ความค ิดด วยหลักเหตุผล การเห ็นต างอยางมี

ว ิจารณญาณ  ศ ิลปการส ื ่อสารด วยว ัจนภาษา

และอวัจนภาษา เพื่อนําไปประยุกตใชในการทํางาน

ในสังคมโลก 

Principles of British Parliamentary debate; 

critical thinking; logic, justification and 

argumentation; respectful disagreement; 

application of the art of verbal and 

nonverbal communication to global 

workplace  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE905 การเรียนรูนอกหองเรียน 

(Out-of-School Literacies) 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูที่เกิดขึ้น

นอกหองเรียน การพิจารณาความสนใจของตัวเอง 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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และการสะทอนการเรียนรู ที ่เกิดจากกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน  

Concept and significance of out-of-school  

literacies, consideration of one's own  

interests, and reflection of learning from 

everyday activities  

  

 

GE906 ละครหุนและศิลปะสรางสรรคเพ่ือการพัฒนา 

(Puppetry and Creative Art for 

Development) 

สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ผานจินตนาการและ

กิจกรรมสรางสรรค ผูเรียนไดประยุกตใชทักษะการ

คิดวิเคราะหและการแกปญหาตลอดกระบวนการ

เรียนรู  กิจกรรมการเรียนรู ครอบคลุม การศึกษา

คนควา ตีความขอมูล การประพันธ การออกแบบ

และสรางสรรคตัวละครหุน การเขียนบทและ การ

นําเสนอผลงานละครหุน ผูเรียนจะไดประยุกตทักษะ

ดานเทคโนโลยีในการผลิตผลงานนําเสนอในส่ือ

ออนไลนและ/หรือแสดงละครหุนสําหรับชุมชน 

A course promoting holistic development of

 various disciplines through imagination and 

creative activities. Critical thinking and probl

em-solving skills are applied in the whole 

learning process. Learning activities include  

researching & interpreting information,  

creating stories, designing & creating puppet

s, writing scripts, and presenting a puppet  

production. Skills in technology are  

incorporated throughout the course. The 

puppet productions will be presented 

through social media and/or a community 

puppet show.  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE907 การเขียนคอนเทนทผานส่ือดิจิทัล 

(Content Writing for Digital Media)  

หลักการเขียนคอนเทนท องคประกอบของการเขียน

คอนเทนท กระบวนการคิดและการถายทอดผานส่ือ

ดิจิทัลอยางสรางสรรคและมีศิลปะ   

Principles of content writing, elements of 

content writing, creative and artistic thinking 

process and communication via digital 

media  

 

 

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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GE908 การรีวิวสินคาและสถานที่ทองเที่ยวในส่ือรวมสมัย 

(Product and Tourist Attraction Reviews in 

Contemporary Media) 

หลักและวิธีการนําเสนอเพื่อรีวิวสินคา ผลิตภัณฑ 

สถานที่ ในส่ือรวมสมัย   

Principles and techniques of product and 

place review in contemporary media 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE909 การเขียนสคริปตในส่ือดิจิทัล 

(Script Writing in Digital Media) 

หลักการเขียนบทและรายการปกิณกะประเภทตางๆ 

และฝกปฏิบัติ   

Principles of writing scripts and variety  

programs and practice  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE910 อาน (ให) เปน 

(Read Effectively) 

เทียบเทา GE054 การอานเพ่ือพัฒนาชีวิต (Reading 

for Life Development) 

ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของการอาน 

อานจับใจความสําคัญ อานวิเคราะหและตีความ   

ฝกปฏิบัติ 

Meanings, significance, and values of 

reading, reading for main idea, analytical 

and interpretative reading, practice 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ

คําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, Revised 

course name 

and 

description) 

  

 

 2.3) กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology 

Skills) 

  

  

 

GE057 นักขาวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 

หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงาน

ขาวโดยนักขาวพลเมือง เทคนิคการเก็บรวบรวม

ขอมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงขาวสาร

และผลิตเนื้อหาดวยอุปกรณการส่ือสารเคล่ือนที่ 

Principles and ethics of citizen reporting, 

techniques for gathering data, images, light 

and sound, as well as news writing and 

content production using mobile devices 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความ

หลากหลายของเทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีตอรูปแบบ

การดําเนินชีว ิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม รวมถึงคุณธรรม 

จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัว

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 



234 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุค

ดิจิทัล 

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 

  

 

GE208 เกมดิจิทัล 

(Digital Game) 

เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแขงขัน ความรูที่

จําเปนในการเลนเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 

Decision-making techniques, competition 

techniques, knowledge required in playing 

digital games, case studies related to digital 

games 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

การเขียนโปรแกรมเบื ้องตน ประเภทของตัวแปร 

นิพจน การกําหนดคา โครงสรางพื้นฐานของการ

เขียนโปรแกรม การเขียนฟงกชัน 

Introduction to building blocks of 

programming, primitives, expressions, 

assignments, and functions 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร                                      

(Basic of Computers) 

แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรม

ภาษาซี  การแทนรหัสขอมูล  การโคด  หนวย

คํานวณคอมพิวเตอร  การจัดการและองคประกอบ

หนวยความทรงจําและการประเมินผลการทํางาน 

Fundamental concepts of computer 

systems. The C programming language, data 

representation, machine-level code, 

computer arithmetic, code, memory 

organization and management, and 

performance evaluation. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE215 พ้ืนฐานคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร                        

(Mathematical Foundations of Computing) 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานทางสําหรับคอมพิวเตอร  ความรู

พื ้นฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธทวิภาคและ

อันดับ ประพจนในเชิงตรรกศาสตร เครื ่องทัวริง 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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และพ้ืนฐานการค ํานวณ  การให  เหต ุผลทาง

คณิตศาสตร  การพิสูจนอยางเครงครัด 

The mathematical foundations required for 

computer science, set theory, binary 

relations and orderings, propositional logic, 

Turing machines, and basics of 

computability, introduction to formal 

mathematical reasoning, showing formal 

rigorous proofs in simple cases. 

  

 

GE401                                                             ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital Society) 

ความหมายและความสําคัญของการรู สารสนเทศ 

กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรูสารสนเทศโดย

เริ่มจากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ  การ

เลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การเขาถึงสารสนเทศ

ตามความตองการ  การประเมินคาสารสนเทศ  การ

จัดการเนื้อหาและการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม

และถูกตองตามกฎหมาย 

Definition and importance of information 

literacy, the process of developing an 

information literate person through analyzing 

information needs, selecting information 

resources, accessing information, evaluating 

information, managing information, and using 

information ethically and legally 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE403 ทักษะการรูเทาทันส่ือและสังคมดิจิทัล 

(Media Literacy and Digital Social Skills) 

ความหมายของการรูเทาทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มี

ตอผูบริโภค  หลักการและแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของ

กับการรู เทาทันสื ่อ จําแนกตามประเภทของส่ือ 

ไดแก ภาพขาว โฆษณา รายการวิทยุ รายการ

โทรทัศน ภาพยนตร และสื่ออินเทอรเน็ต  โดยเนน

ทําความเขาใจเกี ่ยวกับบริบทของสื ่อ ครอบคลุม

เก่ียวกับอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยาการ

สรางสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝกวิเคราะห

ขาวสารในสื่อประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพื่อการ

รูเทาทันส่ือ 

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 

3(3-0-6) ยายกลุม 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, Revised 

course name 

and 

description) 
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understanding media context including 

media industry, media technology, media 

psychology and forms and language in 

media, practice of news analysis from 

different types of media, media literacy law 

  

 

GE921 การคิดเชิงคํานวณในชีวิตประจําวัน 

(Computation Thinking in Life) 

แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงคํานวณ ไดแก  การ

แบงปญหาใหญเปนปญหายอย การพิจารณารูปแบบ 

การค ิดเช ิงนามธรรม การออกแบบอัลกอร ิทึม  

ที่ ส า ม า รถน ํ า ม าประย ุ ต  เ พ ื ่ อ แก  ป  ญหา ใน

ชีวิตประจําวัน    

Computational thinking concept and steps 

which are decomposition, pattern 

recognition / data representation, 

generalization/ abstraction, and algorithms 

for solving problems in daily life.  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE922 การจัดการสารสนเทศดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

(Data and Information Manager by 

Application) 

เงื่อนไข สําหรับนักศึกษาทุกคณะยกเวนคณะนิเทศ

ศาสตรความหมายของการจัดการขอมูลสารสนเทศ  

การจัดการเอกสาร การจัดหนาเอกสารการจัดเคา

โครงเอกสาร การสรางตารางและกราฟเพื่อนําเสนอ

ขอมูล และการบริหารจัดการขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป เชน โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 

Definition of data and information 

management, document management, 

document layout, table management, 

graphic and text management, table and 

graph for data presentation and data 

management by Microsoft Office application 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE923 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Technology for Economy and Social) 

เรียนรูนวัตกรรมทางดิจิทัล  เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม ความปลอดภัยทางไซเบอร วิทยาการ

ขอมูล ขอมูลขนาดใหญ การสื ่อสารขอมูลและ

โทรคมนาคม  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการ

แขงขัน และยกระดับการทํางานทางเศรษฐกิจและ

สังคม    

Study digital innovation, modern information 

technology, cybersecurity, data science, big 

data and telecommunication.  To develop 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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competitiveness skills for economic and 

social. 

  

 

GE924 ความฉลาดทางดิจิทัลสําหรับที่ทํางานสมัยใหม  

(Digital Intelligence for Modern Workplace) 

ศึกษาโปรแกรมสํานักงานพื้นฐานดานการจัดการ

เอกสาร เทคน ิคและฟงก ช ันท ี ่จ ําเป นต อการ

ประยุกตใชโปรแกรมพื้นฐานเพื ่อจัดการเอกสาร

สํานักงานอยางไดประสิทธิผล และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทําเอกสารในระบบการทํางานสมัยใหม  

A Study of basic office suite for document 

management, necessary techniques and 

functions to be applied to the basic program 

to increase the efficiency in document and 

system management in workplace 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE925 จิตรกรรมพ้ืนฐานดิจิทัล  

(Fundamentals of Digital Painting) 

การสรางสรรคงานจิตรกรรมขั ้นพื ้นฐานดวยการ

เรียนรูและเขาใจหลักทฤษฎีสี เสน รูปราง รูปทรง

และองคประกอบศิลป ดวยการใชโปรแกรมใน

คอมพิวเตอรหรือแอปพลิเคชันบนไอแพด เชน การ

สรางเลเยอร การผสมสีหรือเลเยอร การสรางแสง 

และอื ่นๆ เพื ่อผลิตผลงานสรางสรรคในรูปแบบ

จิตรกรรมดิจิทัล    

Creation for Fundamentals of Digital Painting 

with learning and understanding theories of 

color, line, form, and composition by using 

computer software or tablet applications 

such as create layers, blend colors, generate 

lights, and, etc. 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  
 

 2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

       (Life and Career Skills) 

  

  

 

GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง                       

(Fundamentals of self-management) 

การบริหารจัดการตนเอง รู จักการจัดการกับชีวิต 

ความคิด ความกลัว ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรง

เฉ่ือย ความต่ืนเตน ความโกรธ ความกระวนกระวาย 

การตัดสิน การจัดการกับความลมเหลว รูจักความ

ถนัดของตนเอง และเปาหมายของตนเอง                     

Study of self-management, how to deal with 

life, thoughts, fear, doubt, inspiration, inertia, 

excitement, anger, agitation, judgment, 

dealing with failure, and understand own 

aptitude and goals. 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology for Self-Management) 

หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือ

ทําความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและ

พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี ่ยวกับการรับรู  

การเร ียนร ู   แรงจ ูงใจ ความฉลาดทางอารมณ 

บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 

Mindset) และการปรับตัวเพ่ือการรูจักตนเอง เขาใจ

ผูอื่นและปรับตัวได มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิต 

Principles and application of psychological 

concepts to understand people’s 

differences and social behaviors relating to 

recognition, learning, motivation, emotional 

quotient, personality, growth mindset, and 

self-adjustment to understand oneself and 

others, moral and ethics in everyday life 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE407 จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 

(Psychology for Teams Work) 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชใน

การทํางานเปนทีม  ทั ้งในบทบาทของผูนําในการ

สรางทีมงาน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ความ

รวมมือจัดการกับปญหา  การสื่อสารเพื่อเขาใจผูอ่ืน  

ตลอดจนการบริหารความขัดแยงอยางสรางสรรค

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

Psychological theories and concepts applied 

to teamwork as a leader or follower, human 

relations at work, cooperation in problem 

solving, effective communication, and 

conflict management 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา 

(Personality Development for Leader) 

ทฤษฎ ี  หล ักปฏ ิบ ัต ิ  และท ักษะในการพ ัฒนา

บุคลิกภาพความเปนผูนํา การเพิ่มศักยภาพในการ

พัฒนาความเปนผู น ําของตนทั ้งดานสติป ญญา 

บุคลิกภาพ อารมณ และพฤติกรรมสังคม 

Theory, practice, and skill to develop 

leadership personality, maximizing 

leadership potential regarding intelligence, 

personality, emotion, and social behavior 

 

 

 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE941 หลักการเรียนรูของผูใหญเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

(Principles of Adult Learning for Self-

Development) 

ศึกษาหลักและทฤษฎีการเรียนรู ของผู ใหญตาม

แนวทางของ Malcolm Knowles เพื่อนํามาปรับใช

กับการจัดโปรแกรมการเรียนรู และการฝกอบรม

สําหรับผูเรียนที่เปนผูใหญ โดยเนนไปที่การพัฒนา

ตนเองทางดานการทํางานและอาชีพ 

Study of principles of adult learning based 

on andragogical theory of Malcolm   

Knowles in order to adapt to adult learning 

and training program development focusing  

on work and career improvement 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE942 การเตรียมตัวเพ่ือทํางาน 

(Career Preparation) 

กระบวนการและขั้นตอนการสมัครงาน การเตรียม

ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมาย

สมัครงาน เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณงาน และ

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการทํางาน 

Job application process; resumes,  

Application forms, cover letters, job  

interview techniques and personality  

development 

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

    2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance)   

  

 

GE125 การออกแบบชีวิต 

(Design Your Life) 

หลักการและแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ ระเบียบวิธี

และเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิต 

การแก  ไขท ัศนคต ิท ี ่ม ีความผ ิดปกต ิ  และการ

สรางสรรคชีวิตที่มีความหมายยิ่งขึ้น วิธีการประเมิน

เรื่องราวของชีวิต ชีวิตที่เปรียบเสมือนการเดินทาง 

และสมดุลของการทํางานและชีวิต 

Principles and concepts of deign thinking. 

Methodology and tools of making important 

life decisions, fixing dysfunctional attitudes, 

and creating a more meaningful life. 

Approach on life story assessment, life as a 

journey, and work and life balance. 

3(3-0-6) รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

และยกเลิกการ

ใชการวัดผลแบบ 

S/U มาเปนการ

วัดและ

ประเมินผลตาม

ขอ 9.7 

(Course 

unchanged 

but changed 

group and 

Changed 

evaluation 

criteria from 

S/U to those 

listed in 9.7 
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GE303 รูปรสกล่ินสีเสียง 

(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

คําบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรส

กลิ่นสีเสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และ

ว ัฒนธรรม  อ ิทธ ิพลของร ูปรสกล ิ ่นส ี เส ียงตอ

ความรูสึกของมนุษยและการสรางสรรคศิลปะของ

ทุกดานของมนุษย เชน สถาปตยกรรม วรรณศิลป 

จิตรกรรม มัณฑนศิลป การนําความรูเร่ืองรูปรสกล่ิน

สีเสียงไปใชประโยชนทางธุรกิจ ทั ้งแฟชั ่น การ

ออกแบบผลิตภ ัณฑ การโฆษณา การปร ุ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 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

 

  

 

GE304 เร่ืองเลาในโลกสมัยใหม 

(Narratives in the Modern World) 

ความหมายและบทบาทหนาที่ของเรื่องเลา รูปแบบ

และวิธีการเลาเรื่องในสื่อตาง ๆ ฝกปฏิบัติการเลา

เร่ืองเพ่ือจุดประสงคตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

Meanings and roles of narratives, styles and 

approaches of narratives in different media, 

learn how to narrate stories for different 

purposes effectively   

3(3-0-6) -ยายกลุม 

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE311 แดนซ 

(Dance) 

ร ูปแบบและประเภทของการเต น เช น Junior 

Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, 

Jazz Move, Junior Ballet, ฝกการเต นประเภท

ตาง ๆ  

Dance genres and movements such as Junior 

Dance, Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, 

Jazz Move, Junior Ballet, practice of various 

dance movements 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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GE312 การขับรอง 

(Singing) 

วิธีการใชเสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช

เสียง การฟงและการจับจังหวะ ดนตรี ฝกปฏิบัติการ

ขับรองในงานสังคมและการแสดงโอกาสตาง ๆ 

ตลอดจนฝกทาทางการแสดงออกใหเหมาะสมกับ

รูปแบบของงาน 

Voice projection, music genres, voice 

control, listening for beats and rhythms, 

singing practice for social events and stage 

performance on various occasions, practice 

of movements appropriate for each type of 

events 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ 

(Music Appreciation) 

การฟงดนตรีเพื่อใหเกิดความเขาใจและความซาบซึ้ง

ในคุณคาของการฟงดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของ

การฟงดนตรีประเภทตาง ๆ  ลักษณะของเพลงและ

เคร่ืองดนตรี 

Music listening for understanding and 

appreciation of its values, development of 

music and its genres, as well as 

characteristics of songs and musical 

instruments 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE314 การจัดดอกไม 

(Flower Decoration) 

ศาสตรและศิลปแหงการจัดแตง และถายทอด

ความหมายของดอกไม  เพื่อขัดเกลาจิตใจใหเขาถึง

ประสบการณสุนทรียะ ตลอดจนสามารถเขาใจถึง

การใช ดอกไมเป นภาพตัวแทนแหงการสื ่อสาร

อารมณความรูสึกไดอยางละเอียดลออ 

Science and art of flower decoration, 

meaning of flowers leading to 

understanding of aesthetic experience, 

understanding of how to use flowers as a 

means to communicate and convey 

people’s emotions and feelings 

3(2-2-5) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE315 พัสตราภรณ 

(Costume and Garment) 

ประวัติของเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ศิลปะและ

วัฒนธรรมการตกแตงรางกายใหเหมาะแกระดับ

บ ุคคล ย ุคสม ัยและจ ุดประสงค   ท ั ้ ง ในบร ิบท

วัฒนธรรมของราชสํานักและชาวบาน  วิเคราะห

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ สืบคืนประวัติ 

ภูมิหลังของพัสตราภรณไทย 

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 

  

 

GE316 การแตงหนา   

(Make-Up)  

ทฤษฎีและการฝกปฏิบ ัต ิเก ี ่ยวกับการแตงหนา

เบ ื ้องต น และเทคน ิคการแต งหน าเพ ื ่อ เส ริม

บุคลิกภาพ  

Basic makeup theories and practice;  

makeup techniques for personality 

development  

3(2-2-5) ยายกลุม 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group, Revised 

course name  

and 

description) 

  

 

GE379 หมากลอม 

(Go) 

การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสําหรับเลน

ในชวงเปดเกม  กลางเกม และปดเกม  ความหมาย

ของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเปนตาย  

การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเลนหมากตอ สูตรมุมและ

หมากเด็ด ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

Development of Go concepts and tactics 

used at the opening, middle, and ending 

stages, meaning of territory, types and 

direction of captured and alive stones, 

ending the game, proceeding the game, 

formula and tricks, history and culture 

3(2-2-5) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

  

 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 

(Thai and International Chess) 

ประวัติและความเปนมาของหมากรุกไทยและหมาก

รุกสากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุก

สากล ทักษะและเทคนิคการเลนหมากรุกสากล  การ

นับศักดิ์และกลการเลนของหมากรุกไทยและหมาก

รุกสากล  ตลอดจนการฝกปฏิบัติการเลนหมากรุก

ไทยและหมากรุกสากล  เพื่อใหผูเรียนสามารถเลน

และเขาใจกลตาง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมาก

รุกสากลได 

History of Thai and International Chess, study 

of Thai and International Chess pawns, skills 

3(2-2-5) ยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Changed 

group and 

Revised 

course 

description) 
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and tactics, scoring and strategy, practice of 

Thai and International Chess games 

  

 

GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 

ความรู เบื ้องตนของการออกแบบแฟชั่น  ทั ้งของ

ตะวันออกและตะวันตก  การสรางสรรคแนวคิด  

ร ูปแบบของแฟช ั ่นออกเป นงานแสดงแฟชั่ น  

ประโยชนของแฟชั่นตอสังคม 

Introduction to eastern and western fashion 

design, creative thinking, classification of 

fashion, fashion show, fashion and society 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE410 การทําอาหาร 

(Cooking) 

ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารทั้งของ

ไทย ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุงอาหารและทํา

ขนมอยางงาย 

Introduction to Thai, eastern, and western 

styles of cooking, cooking practice of both 

savory and dessert dishes 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

  

 

GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

ความหมายของความสุขที่แทจริง และการทําความ

เขาใจผานกลไกทางชีววิทยาและกระบวนการทาง

จิตใจ สาเหตุของทุกขและพฤติกรรมที่ไมดีตนเอง ที่

เปนผลจากการแสวงหาความสุขผิดทาง  การสราง

ความสุขและพฤติกรรมที่ดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาใน

ตนเอง การค ิดบวก ความฉลาดทางอารมณ  

กระบวนการปรับสมองใหค ิดดี ท ําด ี ผ านการ

ตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 

เพื่อใหพบกับความสุขที่แทจริงภายในตนเอง และ

เปนคนดีของสังคมและประเทศชาติตอไป 

The meaning of true happiness. 

Understanding true happiness through 

biological mechanism and psychological 

process. Cause of suffering and self-

destructive behaviors. Creating happiness 

and good behaviors from having self-

esteem, positive thinking and Emotional 

Intelligence (EQ). Brain exercise to activate 

the awareness to think good and do good. 

Application of Sufficiency Economy 

Philosophy in everyday life to find true 

3(3-0-6) -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 
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happiness from within and be a good 

citizen. 

  

 

GE961 วาดวยความสัมพันธกับเร่ืองเพศ 

(On Relationships and Sexuality) 

ศึกษาเรื่องเพศ อารมณความรูสึก สุขอนามัย และ

ความสัมพันธ ร ูปแบบตาง ๆ ของผ ู คน ค ู ช ีวิต 

ครอบคร ัว ว ิ เคราะห และอภ ิปรายในขอบเขต

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

A study of sexuality, emotions, health, 

and various relationships of people, spouse, 

and families. Analysis and discussion in the  

scope of humanities and social sciences  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE962 อภิปรัชญาของรักสามเสา 

(Metaphysics of Love Triangle) 

แนววิธีศึกษาเมตาฟสิกสของความสัมพันธแบบรัก

สามเสา การวิเคราะหความเปนจริงและอภิปรายขอ

ถกเถียงดานศีลธรรมในขั้นอภิปรัชญา  

Approaches to the study of metaphysics on

a polyamorous relationship between three  

people; analysis of reality and discussion of  

ethical issues in the metaphysical stage  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE963 แอ็คต้ิง 

(Acting) 

การแสดงตอหนาผู ชม การแสดงผานสื่อออนไลน  

การแสดงอารมณความรู สึก และการเคลื ่อนไหว

รางกาย  

Live performance; online presence;  

emotional expression; body movement  

3(2-2-5) รายวิชาใหม 

(New Course) 

  

 

GE964 การเยียวยาจิตใจเพ่ือสรางสมดุลในชีวิต 

(Mind Healing for Work-Life Balance) 

การสรางสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว การ

ตั้งเปาหมายในชีวิตที่สอดคลองและเหมาะสมกับ

ตนเอง แนวทางการลดความเครียดและการผอน

คลายในชีวิตประจําวัน การเยียวยาจิตใจเมื่อประสบ

ปญหาและความผิดหวัง ดวยแนวทางและวิธีการที่

หลากหลาย  

Balancing of work life and personal life;  

setting the appropriate goals of life to  

oneself; guidelines for stress reduction and  

relaxation in daily life; healing the mind by  

various techniques after encountering  

problems and disappointments  

 

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 
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GE965 การเสริมสรางกําลังใจเพ่ือพิชิตปญหา 

(Encouragement to Overcoming Problems) 

การสํารวจเพื ่อหาสาเหตุที ่แทจริงและวิเคราะห

ปญหา วิธีคนหาและพัฒนาทักษะเพ่ือเสริมสรางพลัง

ใจ การคนหาทรัพยากรสนับสนุนในการแกปญหา 

การจัดการอารมณและความเครียดเมื่อมีอุปสรรค 

ทักษะการปรับความคิดเพื่อฝาฟนอุปสรรค การหา

ทางออกและทางเล ือกใหม ท ี ่ เหมาะสมในการ

แกปญหา การนําตนเองกลับสูสภาวะสมดุลหลังการ

เผชิญปญหา  

A survey for cause analysis and problem  

solving; method of searching and developin

gskills for encouraging the mind; to  

investigate the resources supporting for  

problems solving; managing emotions and  

stress when encounter obstacles; to find  

suitable solutions and new choices and  

bringing oneself to balance situation after  

coping with problems  

3(3-0-6) รายวิชาใหม 

(New Course) 

 2.5 กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน 

(Quality of Life and Sustainable Society) 

  ยกเลิกกลุมวิชานี้ (Cancelled)   

 กลุมคุณภาพชีวิต 

(Quality of Life) 

  ยกเลิกกลุมวิชานี้ ปรับยายรายวิชานี ้ไปอยูกลุม

ใหม (Cancelled and Moved new group) 

  

GE401                                                             ทักษะการรูสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in Digital Society) 

ความหมายและความส ําค ัญของการร ู  สารสนเทศ 

กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนผูรูสารสนเทศโดยเร่ิมจาก

การว ิ เคราะห ความตองการสารสนเทศ  การเล ือก

ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขาถึงสารสนเทศตามความ

ตองการ  การประเมินคาสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหา

และการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกตองตาม

กฎหมาย 

Definition and importance of information literacy, 

the process of developing an information literate 

person through analyzing information needs, 

selecting information resources, accessing 

information, evaluating information, managing 

information, and using information ethically and 

legally 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

      (Media and Information Technology 

Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE402 เปดโลกกวางสูสังคมแหงการเรียนรู 

(Discovery of Learning Society) 

ความหมาย ความสําคัญขององคความรูที่มีตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 
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รวมกัน  พลังแหงการเรียนรู  แนวคิดขององคกรแหงการ

เรียนรู   สังคมและเครือขายการเรียนรู    พลวัตของ

กระบวนการเรียนรู  สังคมการเรียนรู ในเครือขายโลก

ออนไลน  แหลงทรัพยากรการเรียนรู   ยุทธศาสตรการ

พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู   การสรางพลังอํานาจและ

ความตอเนื่องเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเปน

ระบบ  และเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่พึงประสงคไดตอไป 

Meaning and importance of knowledge in human 

resource development, developing and sharing 

knowledge, power of knowledge, concepts of 

learning organization, learning society and 

network, learning dynamics, online learning 

society, learning resources, strategic 

development of learning society, systematic life-

long learning 

but changed 

group) 

 

GE403 ทักษะการรูเทาทันส่ือ 

(Media Literacy Skill) 

ความหมายของการรู เทาทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีตอ

ผูบริโภค  หลักการและแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของกับการ

รูเทาทันสื่อ จําแนกตามประเภทของสื่อ ไดแก ภาพขาว 

โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ภาพยนตร และส่ือ

อินเทอรเน็ต  โดยเนนทําความเขาใจเก่ียวกับบริบทของส่ือ 

ครอบคลุมเก่ียวกับอุตสาหกรรมส่ือ เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยา

การสรางสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  ฝกวิเคราะห

ขาวสารในสื่อประเภทตาง ๆ และกฎหมายเพื่อการรูเทา

ทันส่ือ 

Media literacy meaning, influence of media on 

consumers, principles and concepts relating to 

media literacy, classification of media, news 

photography, advertisements, radio programs, 

television programs, films, and Internet media, 

focusing on understanding media context 

including media industry, media technology, 

media psychology and forms and language in 

media, practice of news analysis from different 

types of media, media literacy law 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.3) กลุมทักษะดานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

      (Media and Information Technology 

Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

(Course 

unchanged 

but changed 

group and 

Revised 

course 

description) 

 

 

 

 

GE404 จิตวิทยาวัยรุน 

(Adolescent Psychology) 

แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุน

ในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ปจจัยแวดลอมที่

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน ปญหา

และการปรับตัวของวัยรุนในยุคปจจุบัน การพัฒนาชีวิต

อยางมีคุณคาและมีเปาหมาย 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 
 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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Concepts, theories, and research on biological, 

mental, emotional, and social developments of 

adolescents; factors effecting adolescents’ 

behavior and personality; adolescents’ problems 

and adjustments in the present day; developing 

life goal and value. 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 

(Development Psychology) 

ความหมายและความสําค ัญของพัฒนาการ  ป จจัย 

ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

บุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกาย  อารมณ 

สังคมและสติปญญาในแตละชวงวัย 

Meaning and importance of development, 

factors affecting a person’s growth and 

development, theories on the development of 

human body, emotion, society, and intelligence 

at different ages 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 
 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 

(Psychology for Self-Management) 

หลักการและการประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาเพื ่อทํา

ความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและพฤติกรรม

ทางสังคมของบุคคลเก่ียวกับการรับรู  การเรียนรู แรงจูงใจ 

ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบ

เติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู จัก

ตนเอง เขาใจผูอื่นและปรับตัวได มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการดําเนินชีวิต 

Principles and application of psychological 

concepts to understand people’s differences 

and social behaviors relating to recognition, 

learning, motivation, emotional quotient, 

personality, growth mindset, and self-adjustment 

to understand oneself and others, moral and 

ethics in everyday life 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

      (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE407 จิตวิทยาการทํางานเปนทีม 

(Psychology for Teams Work) 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื ่อประยุกตใชในการ

ทํางานเปนทีม  ทั้งในบทบาทของผูนําในการสรางทีมงาน  

มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ความรวมมือจัดการกับ

ปญหา  การสื่อสารเพื่อเขาใจผูอื่น  ตลอดจนการบริหาร

ความขัดแยงอยางสรางสรรคเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

Psychological theories and concepts applied to 

teamwork as a leader or follower, human 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

      (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 



248 
 

 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 (Revised Curriculum of 2017) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 (Revised Curriculum of 2021) 

relations at work, cooperation in problem 

solving, effective communication, and conflict 

management 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผูนํา 

(Personality Development for Leader) 

ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ความเปนผูนํา การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเปน

ผูนําของตนทั้งดานสติปญญา บุคลิกภาพ อารมณ และ

พฤติกรรมสังคม 

Theory, practice, and skill to develop leadership 

personality, maximizing leadership potential 

regarding intelligence, personality, emotion, and 

social behavior 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.4) กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน  

      (Life and Career Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE409 แฟชั่น 

(Fashion) 

ความรูเบื้องตนของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออก

และตะวันตก  การสรางสรรคแนวคิด  รูปแบบของแฟชั่น

ออกเปนงานแสดงแฟชั่น  ประโยชนของแฟชั่นตอสังคม 

Introduction to eastern and western fashion 

design, creative thinking, classification of fashion, 

fashion show, fashion and society 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE410 การทําอาหาร 

(Cooking) 

ความรู ความเขาใจเบื ้องตนเกี ่ยวกับอาหารทั ้งของไทย 

ตะวันออกและตะวันตก  ฝกปรุงอาหารและทําขนมอยาง

งาย 

Introduction to Thai, eastern, and western styles 

of cooking, cooking practice of both savory and 

dessert dishes 

3(2-2-5)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 

หลักการดูแลรางกาย การนวด โภชนาการ และการออก

กําลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิต

แจมใส ตลอดจนผลิตภัณฑเสริมความงาม 

Principles of body care, massage, nutrition and 

exercise for health, beauty, as well as 

concentration and clear mind, beauty products 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.3) กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE412 ศาสตรแหงความสุข 

(Science of Happiness) 

ความหมายของความสุขที่แทจริง และการทําความเขาใจ

ผานกลไกทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุ

ของทุกขและพฤติกรรมที่ไมดีตนเอง ที่เปนผลจากการ

แสวงหาความสุขผิดทาง  การสรางความสุขและพฤติกรรม

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.5) กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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ที่ดีจากการเชื ่อมั ่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก ความ

ฉลาดทางอารมณ กระบวนการปรับสมองใหคิดดี ทําดี 

ผานการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เพื่อให

พบกับความสุขที่แทจริงภายในตนเอง และเปนคนดีของ

สังคมและประเทศชาติตอไป 

The meaning of true happiness. Understanding 

true happiness through biological mechanism and 

psychological process. Cause of suffering and self-

destructive behaviors. Creating happiness and 

good behaviors from having self-esteem, positive 

thinking and Emotional Intelligence (EQ). Brain 

exercise to activate the awareness to think good 

and do good. Application of Sufficiency Economy 

Philosophy in everyday life to find true happiness 

from within and be a good citizen. 

 

GE413 การคิดเชิงสรางสรรคและเชิงวิพากษ       

(Applied Creative and Critical Thinking) 

การฝกฝนการใชเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การคิด

เชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค การลดความเอนเอียง

ทางความคิด เพ่ือประยุกตใชกับปญหาจริงในดานตางๆ 

Practicing Logical reasoning, problem solving, 

critical and creative thinking, recognizing and 

mitigating cognitive biases, and applying them to 

concrete problems across domains. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

2.2) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  

      (Learning and Innovation Skills) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE414 ระบบและสังคม                             

(Systems and Society) 

การศึกษาการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎี

ระบบที่จะทําใหเขาใจพฤติกรรมมนุษยและพลวัติของกลุม 

และประย ุกต ใช ความร ู  ในการว ิเคราะหและพัฒนา

ปฏิสัมพันธทางสังคม 

Examining social interaction through the lens of 

complex systems theory, which provides a 

framework for understanding human behavior and 

group dynamics. Applying their understanding of 

these systems to analyzing and improving social 

interactions. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 รายวิชาคงเดิม 

ปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

 กลุมสังคมย่ังยืน 

(Sustainable Society) 

  ยกเลิกกลุมวิชานี้  และยายรายวิชาไปอยูกลุมใหม 

(Cancelled and Moved new group) 

  

GE451 ศาสตรของพระราชา 

(Knowledge of the King) 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดชโดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 
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ศาสตรพระราชาในดานตางๆอาทิ ดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ ่งแวดลอม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประยุกตทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  เพื่อการดําเนิน  

ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise 

biography. The concept, meaning, working 

principles and each aspect of the king’s 

philosophy such as economy, society, and 

environment. The sufficiency economy and its 

application at the family up to the community 

level for the sustainable development and living 

according to the philosophy. 

GE452 หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 

(TCC and Our UTCC) 

ประวัติความเปนมาของหอการคาไทย  เครือขายของ

หอการคาไทย บทบาทของหอการคาไทยและมหาวิทยาลัย

หอการคาไทยตอสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและ

สากล  บุคคลสําคัญที่มีคุณูปการตอหอการคาไทยและ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

History of Thai Chamber of Commerce (TCC), TCC 

network, the role of TCC and University of the 

Thai Chamber of Commerce (UTCC) in society and 

country at regional and international levels, TCC’s 

and UTCC’s prominent figures 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 -ยายกลุม 

(Changed 

group) 

-รายวิชาคงเดิม 

(Unchanged) 

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

(Social Studies for Sustainable Society) 

หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ เหตุการณ 

ป ญหาท ี ่ส ําค ัญของส ังคมไทยและส ังคมโลก ระบบ

ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเหตุปจจัย

และผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะหแนวทางแกไข 

ปองกันปญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื ่อใหเกิด

คุณประโยชนตอตนเอง  ผูอ่ืน และสังคมที่ยั่งยืน 

Principles and basic concepts relating to major 

events and problems in Thailand and world 

society, family system, economic system, political 

and administrative system, education system, 

health care system, analysis of factors and 

impacts as well as synthesis of problem solution 

and prevention or improvement plan to benefit 

oneself, others, and sustainable society 

 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 
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GE454 กฎหมายสําหรับชีวิตประจําวัน 

(Law for Everyday Life) 

ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ อเก ิดและ

วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายที ่สําคัญ  

ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การ

จัดทํากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช

กฎหมายการตีความ  การอุดชองวาง  การยกเลิกกฎหมาย

และกฎหมายที่สําคัญในชีวิตประจําวัน  บุคคล นิติบุคคล 

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 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

  

GE455 ทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Property) 

กฎหมายคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์  

สิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการคา  การคุมครองผลงานที่

เกิดจากทรัพยสินทางปญญา  การอนุญาตใหใชสิทธิ การ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การเอาผิดกับผูละเมิด 

รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

Intellectual property law, copyright, trademark; 

protection, licensing, registration and 

infringement of intellectual property including 

related case studies 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 

 รายวิชาคงเดิม

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE456 การทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตรและวัฒนธรรม 

(Geography and Cultural Tourism) 

ลักษณะ และความสําคัญของภูมิศาสตร ที่มีอิทธิพลตอ

วัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค  เอกลักษณ

และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การ

วางแผนกิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับลักษณะ

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  การนําความรูไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว 

Characteristics and importance of geography 

influencing culture and creative tourism, 

geographical and cultural identity, tourism 

activity planning in accordance with geography 

and culture, applying knowledge to professions 

in tourism industry 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.1) กลุมธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 

 รายวิชาคงเดิม

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 
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GE457 ภูม-ิประวัติศาสตรการทองเที่ยวไทย 

(Geography and History for Thai Tourism) 

ล ักษณะทางกายภาพและประว ัต ิศาสตร ของแหลง

ทองเที ่ยวในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  ว ัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปญหาและ

ผลกระทบที่มีตอการทองเที่ยวไทย 

Physical and historical characteristics of 

Thailand’s tourist attractions including society, 

culture, tradition, works of art, problems, and 

impacts on Thai tourism industry 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.4 กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

กลุม 1.4.1 กลุมไทยศึกษา (Thai Studies) 

 รายวิชาคงเดิม 

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE458 มโนทัศนเร่ืองความตาย 

(Concept of Death) 

ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับ

ความตายของ นักปรัชญาสําคัญของโลก  วิเคราะหโลก

ทัศนเกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่องเลาวรรณคดี

เพื่อใหเขาใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคน

ไทย  ภาวะคนใกลตาย  การเตรียมตัวตายอยางมีสติ  

แนวคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 

Death philosophy in religions, concepts of death 

by prominent world philosophers, analysis of 

death concept from discourse, sayings, and 

literature leading to the understanding of Thai 

concepts of death, dying state, mindful 

preparation for death, concepts relating to life 

after death 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE459 พุทธธรรมกับการแกปญหาชีวิต 

(Buddhist Principles and Life Solutions) 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื ่อน ํามาใช แกป ญหาใน

ชีวิตประจําวัน  ทั้งในชีวิตสวนตัว การทํางาน และการอยู

รวมกับผูอื่นในสังคม  โดยใชกรณีศึกษาเหตุการณในชีวิต

จริงที่เผยแพรในส่ือตาง ๆ  

Buddhist practice as a solution to everyday life 

problems including personal life, work, and living 

with others in society, authentic case studies 

relating to life problems and solutions 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 

GE460 นิเวศสํานึก 

(Ecological Consciousness) 

มโนทัศนเรื ่องนิเวศสํานึกของคนไทย  ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติจากบทอานตาง ๆ  กําเนิดและ

พัฒนาการของแนวคิดเรื ่องการอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมในสังคม  แนวทางการสรางนิเวศสํานึก การ

สรางสรรคสื่อเพื่อรณรงค เรื่องนิเวศสํานึก อาทิ การสราง

ภาพยนตรส้ัน การผลิตโปสเตอรเพื่อประชาสัมพันธ การ

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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ดําเนินโครงการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม  การแสดงละคร

เวที 

Concepts of ecological consciousness among 

Thai people, relationship between humans and 

nature, origins of natural resources and 

environmental conservation in modern society, 

building ecological consciousness; ecological 

consciousness campaigns, short films, posters, 

and stage dramas 

GE461 ส่ิงแวดลอมในอาเซียน 

(ASEAN Environment) 

ปรากฏการณ  ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม  อันเนื่องมาจาก

ระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม โครงสรางทางภูมิศาสตรและการเคล่ือนยายของกลุม

ชาติพันธุ  นโยบายและขอตกลงความรวมมือที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน  โครงสรางองคกร

และกลไกความรวมมือดานสิ่งแวดลอมของอาเซียน และ

แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมในอาเซียนอยางยั่งยืน 

ASEAN environmental phenomena and issues as 

a result of culture, politics, capitalist economy, 

geographical structures, and ethnic migration, 

policies and agreements relating to ASEAN 

environment, ASEAN’s environmental 

organizational structures and cooperation 

mechanisms, sustainable environmental 

management 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.2) กลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 

      (Science, Technology and Environment) 

 รายวิชาคงเดิม

แตปรับยายกลุม 

(Course 

unchanged 

but changed 

group) 

 

GE462 วัฒนธรรมตานทุจริต 

(Anti-Corruption Culture) 

การปล ูกฝ  งความร ับผ ิดชอบต อตนเองและส ั งคม  

มีพฤติกรรมโดยรวมที่ดีงามใฝดี ยึดมั่นในจริยธรรม สาเหตุ 

รูปแบบ สถานการณ ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูก

จิตสํานึกใหมีสวนรวมในการตานทุจริตโดยใชกรณีศึกษา

เพื ่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ดานการ

ปองกันการทุจริต 

Cultivate a responsibility for themselves and the 

society, display decent, righteous and moral 

oriented behaviors. Causes, patterns, situations, 

and characteristics of the corruptions. Cultivate 

the consciousness of the students to take part in 

the anti-corruption, through case studies to 

promote understanding, skills and attitude of 

anti-corruption. 

 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 
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GE463 การรูเทาทันคอรัปชั่น 

(Understanding Corruption) 

แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น 

ปญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่นที่มีตอสังคม โดยใช

กรณีศึกษา เพ่ือใหตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปชั่นที่

มีผลตอการสรางสังคมทีย่ั่งยืน 

Motivation, meaning, techniques used for 

corruption cases. Problems and impacts that 

corruptions have to the society. Using real case 

studies. To create awareness for danger that 

corruptions have to the sustainability’s of the 

society. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 

  

GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่สรางสรรค 

(Creative Corporate Social Responsibilities) 

ความหมายของกิจกรรมเพื ่อสังคม แนวคิด หลักการ 

ขบวนการขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมที่สรางสรรค 

Meaning of corporate social responsibilities, 

concepts, principles and processes used in 

creating creative corporate social responsibilities 

projects. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 

  

GE465 การบริการชุมชน                                          

(Community Service) 

การเรียนรูดวยการทํา การสํารวจและการมีสวนรวมในวิธี

ท ี ่จะค ืนใหก ับช ุมชนในขณะที ่การพัฒนาตัวเองและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลกับการทํางานเปนทีม ผานการ

บริการแกผูอื่นประสบการณใหมที่จะไดรับจากการเขาใกล

ป ญหาดวยว ิธ ีการแกไขในขณะที ่สร างความเช ื ่อม่ัน

มิตรภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืน   

Learning by doing. Explore and participate in ways 

to give back to the community while self 

development and interpersonal relationships with 

teamwork. Through service to others,  a new 

experience to be gained from  approaching a 

problem with a solution while building trust, 

comradery, and long-lasting friendships. 

3(3-0-6)  ยายไปกลุม (Changed group) 

1.5) กลุมความเปนพลเมือง (Civic Literacy) 

 

  

GE466 การทองเที่อยวและการตอนรับนักทองเที่ยวดวยไมตรีจิต 

(Tourism and Hospitality) 

เงื่อนไข นักศึกษาทุกคณะ  ยกเวนคณะการทองเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ 

ความหมาย ความสําค ัญ และองคประกอบของการ

ทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของไทยและ

ตางประเทศ รูปแบบการทองเที่ยวสมัยใหม พฤติกรรม

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

(Cancelled) 
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นักทองเที่ยวและการสื่อสารขามวัฒนธรรม การตอนรับ

นักทองเที่ยว และการเปนเจาบานที่ดี  

Meaning, significance and components of 

tourism. Important tourism resources in Thailand 

and abroad. Types of tourism. Tourists’ behavior. 

Cross-cultural communication. Hospitality and 

services. 
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ภาคผนวก (Appendix) 

รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (General Education Course Codes) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  

(Revised Curriculum 2017) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  

(Revised Curriculum 2021) 

รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

(General Education Course Codes) 

 

รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป* 

(General Education Course Codes)* 

 

รหัสวิชาประกอบดวย 2 หลักแรกเปนตัวอักษร  

และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 

(Course code consists of the first 2 letters followed 

by 3 digits of numbers.) 

 

รหัสวิชาประกอบดวย 2 หลักแรกเปนตัวอักษร  

และตามดวยตัวเลข 3 หลัก 

(Course code consists of the first 2 letters followed by 3 digits 

of numbers.) 

 

หลักท่ี 1–2 

(Digits 1-2) 

GE = หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(GE = General Education Courses) 

หลักท่ี 1–2 

(Digits 1-2) 

GE = หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(GE = General Education Courses) 

หลักท่ี 3-5 

(Digits 3-5) 

หลักที่ 3 (Digit 3) 

0 = กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  

(Language and Communication Skills) 

1 = กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ 

(Business and Entrepreneurship) 

2 = กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Science and Technology) 

3 = กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม 

(Aesthetics and Culture) 

4 = กลุมวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน 

(Quality of Life and Sustainable 

Society) 

หลักที่ 4 – 5 (Digits 4-5) 

ลําดับวิชาตั้งแต 01 – 99  

(Course order from 01-99) 

 

 

 

 

หลักท่ี 3-5 

(Digits 3-5) 

1) กลุมความรู (Knowledge) 

หลักที่ 3 (Digit 3) 

0 = กลุมภาษาของโลก (World Language) 

1 = กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business 

and Entrepreneurship) 

2 = กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

(Science, Technology and Environmental Literacy) 

      กลุมสุขภาพอนามัย (Health Literacy) 

3 = กลุมสุนทรียศาสตรและวัฒนธรรม (Aesthetics 

and Culture) 

4 = กลุมความเปนพลเมือง (Civil Literacy) 

9 = กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and Attitude) 

หลักที่ 4 – 5 สําหรับ กลุมความรู (Knowledge) 

ลําดับวิชาต้ังแต 01 – 99 

(Course order from 01-99) 

หลักที่ 4 – 5 สําหรับ กลุมทักษะและเจตคติ (Skills and 

Attitude) 

01-20 = กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning 

and Innovation Skills) 

21-40 = กลุมทักษะดานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Media and Information Technology Skills) 
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41-60 = กลุมทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career 

Skills) 

61-80 = กลุมสมดุลชีวิต (Life Balance) 

* รหัสวิชาท่ีเปนรายวิชาเดิม ใหคงใชรหัสเดิม โดยไมตองปรับเปลี่ยนรหัสวิชาตามกลุมวิชาใหม 

*Original course codes remain unchanged and unaffected by new course groupings. 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  388 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  389 

 

 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  390 

 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  391 

 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  392 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  393 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  394 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  395 

 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  396 

 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  397 

 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  398 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  399 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  400 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  402 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  403 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  404 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  405 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  406 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  407 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  408 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  409 

 

 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  410 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  411 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  412 

 

 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  413 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  414 

 

 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  415 

 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  416 

 

 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  417 

ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

(ต้องมีอย่างน้อย 1 ชิ้น ย้อนหลัง 5 ปี) 
 

ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ ผลงานวิชาการ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
นางสาวชฎารัตน์  พิพัฒนนันท์ Phipathananunth, Chadarat and Bunyakiati, Panuchart “Synthetic Runtime Monitoring 

of Microservices Software Architecture" The 10thIEEE International COMPSAC 
Workshop on Software Test Automation (STA 2018) COMPSAC 2018: The 42nd 
IEEE International Conference on Computers, Software & Applications Staying 
Smarter in a Smartening World. Tokyo, Japan, July 23-27 ,2018. 

Bunyakiati, Panuchart and Phipathananunth, Chadarat “Cherry-Picking of Code 
Commits in Long-Running, Multi-release Software” The 11th Joint meeting of The 
European Software Engineering Conference and The ACM SIGSOFT Symposium on 
the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2017), Paderborn, Germany. 
994-998., 10.1145/3106237.3122818. 

Bunyakiati, Panuchart and Phipathananunth, Chadarat. “Checking Software Engineering 
Curricula with respect to SE2014 Curriculum Guidelines.” The International 
Conference on Management Engineering, Software Engineering and Service Sciences 
(ICMSS 2017) Wuhan, China. 44-48. 10.1145/3034950.3034982. 
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ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ ผลงานวิชาการ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(วิทยาการข้อมูล) 
นายเอกรินทร์  วรุตบางกูร เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ไขแข  จุลชาต  (2563).  การพัฒนากลยุทธการซื้อ

ขายหลักทรัพยดวยคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และเอดาบูทเอ็มวัน ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 
(Proceedings UTCC Academic Day 2020), (น. 3268-3282). 

การปรับปรุงสัญญาณการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตัวจำแนกแบบเบย์อย่างง่าย การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ UTCC Academic Day 2019 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย รายงานการประชุมหน้า 1659-1672 

เกม Runths สำหรับ Virtual Reality การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" วันศุกร์ที่ 10 
พฤศจิกายน 2560 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
รายงานการประชุมหน้า 22-30 

The Predictive Power and Profitability of Candlestick Trading Strategies in Thai Equity 
Market การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day 2017 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานการประชุมหน้า 182-196 

การพยากรณ์จำนวนผู้บริจาคโลหิตโดยใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (The 6th 
Academic Science and Technology Conference 2018) วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายงานการประชุมหน้า BS27-BS31 
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ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ ผลงานวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
นายวรวิทย์  จิตรงค์  ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค,์ ลักขณา  คิดบรรจง, 

อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ,์ จตุรงค ์ สุวรรณชิวหกุล และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  
(2563).  การวิเคราะห์จำแนกเพ่ือค้นหากลุ่มจังหวัดในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือ
เพ่ือเยียวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings 
UTCC Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

วรวิทย์  จิตรงค์.  2560.  การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 299 หน้า. 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

นายเจษฏา  แก้ววิทย์ ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค,์ ลักขณา  คิดบรรจง, 
อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ,์ จตุรงค ์ สุวรรณชิวหกุล และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  
(2563).  การวิเคราะห์จำแนกเพ่ือค้นหากลุ่มจังหวัดในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือ
เพ่ือเยียวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings 
UTCC Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

5 อาจารย์ นางสาวศศิธร  มงคลศรีพัฒนา ไขแข  จุลชาต, เอกรินทร์  วรุฒบางกูร, เจษฎา  แก้ววิทย์, วรวิทย์  จิตรงค,์ ลักขณา  คิดบรรจง, 
อรรถวิท  กปิลกาญจน์, ภัคพิมล  สิงหพงษ,์ จตุรงค ์ สุวรรณชิวหกุล และ ศศิธร  มงคงศรีพัฒนา.  
(2563).  การวิเคราะห์จำแนกเพ่ือค้นหากลุ่มจังหวัดในประเทศไทยที่ต้องได้รับมาตรการช่วยเหลือ
เพ่ือเยียวยา ในวิกฤตการณ์ 2563.  ใน เอกธิป  สุขวารี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการและ
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ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกลุ ผลงานวิชาการ 

นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที ่4 (Proceedings 
UTCC Academic Day 2020), (น. 3233-3244). 

Mongkolsripattana, S., Wald, M. and Wills, G., (2016). Matching Learning Material to 
People with Disabilities based on Competence and Functional capability. In 2016 
International Conference on Information Society (i-Society) (pp. 33-38). IEEE. 
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ภาคผนวก ง 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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