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1. ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาองักฤษ  Bachelor of Science Program in Computer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ช่ือย่อ (ไทย)  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ช่ือเตม็ (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Computer Science) 

ช่ือย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Computer Science) 

3. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 132 หน่วยกิต 

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี 

5. ตวัอย่างวิชาทีน่่าสนใจ 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์   (Agile Software Development) 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Network) 

เทคโนโลยีเวบ็และเฟรมเวิร์ค  (Web and Framework Technology) 

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design) 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 

อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 

ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร ระบบ SAP (Enterprise Resource Planning System) 

การโปรแกรมภาษาอาบับ (ABAP Programming) 

เทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain Technology) 

การคิดเชิงนวัตกรรมดิจิทลัและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding) 

การประกอบการที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) 

การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสแ์ละการตลาดดิจิทลั (E-commerce and Digital Marketing) 

6. อาชีพ/ต าแหน่งงานทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา เช่น 

1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

2) นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

4) โปรแกรมเมอร์ 

5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
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6) ผู้ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

7) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ 

8) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 

9) นักพัฒนาเวบ็ไซต์ และโมบายด์แอปพลิเคชัน 

10) นักพัฒนาโปรแกรมระบบงานอนิเทอร์เนต็ในสรรพสิ่ง 

11) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์  

12) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี 

13) นักทดสอบระบบ 

14) Startups 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหสัหลกัสตูร :  25510561103676 

ช่ือหลกัสตูรภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ช่ือหลกัสตูรภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ไทย) :  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือยอ่ (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ) :  Bachelor of Science (Computer Science) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) :  B.Sc. (Computer Science) 

 
3. วิชาเอก/หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

วิทยาการคอมพิวเตอร์   มี เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้พืน้ฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอตอ่การน าไปประกอบอาชีพหรือศกึษาตอ่ในระดบัสงูตอ่ไป 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

132 หน่วยกิต 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2563 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
สามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  และยงั

สามารถศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก หรือสามารถเป็นผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตวั
หรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้  

ต าแหนง่งานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 
1) นกัวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนกัวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
2) นกัวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
4) โปรแกรมเมอร์ 
5) ผู้ดแูลระบบเครือขา่ยและเคร่ืองแมข่า่ย 
6) ผู้ดแูลและพฒันาระบบฐานข้อมลู 
7) ผู้จดัการโครงการซอฟต์แวร์ 
8) ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 
9) นกัพฒันาเว็บไซต์ และโมบายด์แอปพลิเคชนั 
10) นกัพฒันาโปรแกรมระบบงานอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 
11) นกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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9. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับที่ ต าแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

นางอารีวรรณ   
สขุวิลยั 

พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2539 
 

2528 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

นางสาวสริิธร  
       เจริญรัตน์ 

วท.ม.วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 

2544 
 

2538 
 

3 อาจารย์ นางลกัขณา   
คิดบรรจง 

พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2541 
 

2537 
4 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

นางสาวน า้ฝน 
       อศัวเมฆิน 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพวิเตอร์) 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

2552 
2542 

 
2539 

 
5 อาจารย์ นางสาวมยรีุ  

      ศรีกลุวงศ์ 
Ph.D. (Computer Science) 
M.Sc. (Information 
Management) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
 

University of Bath, UK 
Asian Institute of 
Technology 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

2555 
2541 

 
2537 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หลกัสตูรแบง่เป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
สว่นท่ี 1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั    21 หนว่ยกิต 
1) กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (15 หน่วยกิต) 
2) กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ (3 หน่วยกิต) 
3) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 หนว่ยกิต) 
สว่นท่ี 2 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป-เลือก 9 หน่วยกิต 
นกัศกึษาเลือกเรียนจากกลุม่วิชาตอ่ไปนี ้
1) กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  
2) กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ 
3) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4) กลุม่วิชาสนุทรียศาสตร์และวฒันธรรม   
5) กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
1) วิชาแกน 15 หนว่ยกิต 
2) วิชาเฉพาะด้าน 57 หนว่ยกิต 

- กลุม่ประเดน็ด้านองค์การระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกิต) 
- กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต์ (9 หนว่ยกิต) 
- กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (15 หนว่ยกิต) 
- กลุม่โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ (24 หนว่ยกิต) 
- กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หนว่ยกิต) 

3) วิชาเลือก 24 หนว่ยกิต 
แบง่เป็น 2 แผน คือ 
แผน ก หลักสูตรปกติ 
 วิชาเลือก   21 หนว่ยกิต 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   3 หนว่ยกิต 
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แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา 
 วิชาเลือก   18 หนว่ยกิต 
 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม   6 หนว่ยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
3.1.2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต 

 (หนว่ยกิตนบัเป็นส่วนหนึง่ของหมวดวิชาเฉพาะ) 
 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

3.1.3.1 รหัสวิชา 

รหสัวิชาประกอบด้วย 2 หลกัแรกเป็นตวัอกัษร  และตามด้วยตวัเลข 3 
หลกั มีความหมายดงันี ้

1) รหัสหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หลักที่ 1 - 2 GE =  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
หลักที่ 2 0 = กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 

1  =  กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ 
2 = กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 = กลุม่วิชาสนุทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
4 = กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน 

หลักที่ 4 - 5 ล าดบัวิชาตัง้แต ่01 - 99 
2) รหัสหมวดวิชาเฉพาะ 

หลักที่ 1 - 2 AC = คณะบญัชี 
ST = วิชาแกนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SP = วิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือก สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักที่ 3 1  =  ชัน้ปีท่ี 1 

2  =  ชัน้ปีท่ี 2 
3  =  ชัน้ปีท่ี 3 
4  =  ชัน้ปีท่ี 4 
8 = วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
9  =  วิชาท่ีรับบริการจากคณะอ่ืน 

หลักที่ 4 - 5 ล าดบัวิชาตัง้แต ่01 - 99 
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3.1.3.2 รายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี ้

1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร  จ านวน 15 หน่วยกิต  

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1* 
(English for Communication 1*) 

3(3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE002* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเทา่ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE003* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเทา่ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE004* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเทา่ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

* หมายเหตุ รายละเอียดเกณฑ์คะแนน TOEIC หรือเกณฑ์ท่ีก าหนดให้เทียบเทา่ได้ เป็นไปตามหมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป  ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (ดรูายละเอียด 
ภาคผนวก ก) 
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จ านวน 3 หน่วยกิต       
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

 

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกิต  
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดจิิทลัและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6) - 

 
ส่วนที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชา
ต่อไปนี ้

- กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
- กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ   

- กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- กลุม่วิชาสนุทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

- กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน   
รายวชิาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปเลือก เป็นไปตามหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (ดรูายละเอียด ภาคผนวก ก) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ  96  หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

AC952 การบญัชีเบือ้งต้น 
(Introduction to Accounting) 

3 (2-2-5) - 

ST111 แคลคลูสัและเรขาคณิตวิเคราะห์เบือ้งต้น 
(Introduction to Calculus and Analytic 
Geometry) 

3 (3-0-6) - 

ST112 พืน้ฐานสถิตสิ าหรับนกัวิทยาศาสตร์ 
(Basic Statistics for Scientists) 

3 (3-0-6) - 

ST211 คณิตศาสตร์ดีสครีต 
(Discrete Mathematics) 

3 (3-0-6) - 

ST212 การค านวณเชิงตวัเลขเบือ้งต้น 
(Introduction to Numerical 
Computation) 

3 (3-0-6) - 

 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต 

กลุม่ประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP332 การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management) 

3 (3-0-6) - 

SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายส าหรับวิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์ 
(Ethics and Law for Computer 
Professions) 

3 (3-0-6) - 
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กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต์ (9 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP213 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบั
คอมพิวเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP108 

SP214 ระบบจดัการฐานข้อมลู 
(Database Management Systems) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP216 

SP403 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Senior Project in Computer Science) 

3 (0-6-5) สอบผา่นวิชาเฉพาะ
ด้านไมน้่อยกว่า 30 

หนว่ยกิต 

 
กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (15 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
(Computer Programming 
Fundamentals) 

3 (2-2-5) - 

SP109 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ 
(Object-Oriented Programming) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
SP108 

SP215 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถ ุ
(Object-Oriented Analysis and Design) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP109 

SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP215 

SP334 การท าเหมืองข้อมลู  
(Data Mining) 

3 (3-0-6) - 
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กลุม่โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ (24 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP110 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
(Introduction to Computer System) 

3 (3-0-6) - 

SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค 
(Web and Framework Technology) 

3 (2-2-5) - 

SP216 โครงสร้างข้อมลู 
(Data Structures) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP108 

SP217 การวิเคราะห์และออกแบบอลักอริทมึ 
(Algorithm Analysis and Design) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP216 

SP335 ระบบปฏิบตักิาร 
(Operating Systems) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP218 

SP336 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer Graphics) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
ST111 

SP337 ปัญญาประดษิฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
ST211 

SP338 การส่ือสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Data Communication and Computer 
Network) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP218 

 
กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หนว่ยกิต) 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP218 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architectures) 

3 (3-0-6) - 
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2.3) วิชาเลือก  24 หน่วยกิต 

- แผน ก หลกัสตูรปกติ เลือกเรียนวิชาเลือก จ านวน 24 หนว่ยกิต 
- แผน ข หลกัสตูรสหกิจศกึษา เรียนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
จ านวน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาเลือก จ านวน 18 หนว่ยกิต  

กลุม่วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP340 หวัข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 
(Special Topics in Computer Science I) 

3 (3-0-6) - 

SP341 หวัข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 
(Special Topics in Computer Science II) 

3 (3-0-6) - 

SP342 หวัข้อพิเศษทางปฏิบตักิารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 
(Special Topics in Computer Science 
Workshop I)      

3 (2-2-5) - 

SP343 หวัข้อพิเศษทางปฏิบตักิารวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 2 
(Special Topics in Computer Science 
Workshop II) 

3 (2-2-5) - 

SP430 การพฒันาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์    
(Agile Software Development) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP333 

SP431 ระบบฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Systems) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP337 

SP432 การประมวลผลแบบขนาน 
(Parallel Computing) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP335 

SP433 ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร 
(Enterprise Resource Planning System) 

3 (2-2-5) - 
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รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP434 การพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์
เคล่ือนท่ี 
(Application Development for Mobile 
Devices) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP109 

SP435 การประมวลผลทางการเงิน 
(Financial Computing)  

3 (2-2-5) - 

SP436 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  
(Software Project Management) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP333 

SP437 การก าหนดและการจดัการความต้องการ
ทางซอฟต์แวร์ 
(Software Requirement Specification 
and Management) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP333 

SP438 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
(Software Testing) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP333 

SP439 การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี 
(Wireless and Mobile Communication) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP338 

SP440 การจดัการเครือข่าย 
(Network Management) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP338 

SP441 ความมัน่คงทางด้านสารสนเทศและ
เครือข่าย 
(Network and Information Security) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP338 

SP442 ส่ือประสม 
(Multimedia) 

3 (3-0-6) - 

SP443 การออกแบบสว่นเช่ือมตอ่กบัผู้ใช้ 
(User Interface Design) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP213 
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รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP444 การโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP111 

SP445 วิทยาศาสตร์การค านวณ 
(Computational Science) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
ST212 

SP446 การออกแบบประสบการณ์ผู้ ใช้ 
(User Experience Design) 

3 (3-0-6) - 

SP447 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Business Systems)  

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP111 

SP448 การโปรแกรมภาษา ABAP 
(ABAP Programming) 

3 (2-2-5) - 

SP449 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data Analytics)  

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP214 

SP450 เทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain Technology) 

3 (2-2-5) - 

SP451 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things) 

3 (3-0-6) - 

SP452 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
(Machine Learning)  

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP337 

SP453 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 
(Cloud Computing) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP335 

SP454 การบริหารเคร่ืองแมข่า่ย 1  
(Server Administration 1)  

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
SP338 

SP455 การบริหารเคร่ืองแมข่า่ย 2  
(Server Administration 2) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
SP454 

SP456 การโจรกรรมและพิสจูน์หลกัฐานทาง
คอมพิวเตอร์ 
(Computer Hacking and Forensics) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP338 

  



รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) - 23 
 

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP457 ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ 
(Geographic Information Systems)  

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน  
SP214 

 

กลุม่ธุรกิจและการประกอบการ 
รหัสวิชา 

 
ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตั-ิ
ศกึษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไข 
 

SP458 การตลาดออนไลน์ส าหรับนวตักรรมดจิิทลั 
(Online Marketing for Digital 
Innovation) 

3 (3-0-6) - 

SP459 แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Portfolio) 

3 (2-2-5) - 

SP460 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลยีและการ
เปล่ียนแปลง 
(Innovation,Technology and Change 
Management) 

3 (3-0-6) - 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 นกัศกึษาสามารถเลือกรายวิชาใดๆ ของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
หรือมหาวิทยาลยัในประเทศ หรือมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีมีสญัญากบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและสอดคล้องกบัระบบวิชาตอ่เน่ือง 
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4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 9 หน่วยกิต 

(หนว่ยกิตนบัเป็นส่วนหนึง่ของหมวดวิชาเฉพาะ) 
รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP800 สหกิจศกึษา  
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) ศกึษาไมน้่อยกวา่  
6 ภาคการศกึษา 
หรือคณบดีให้ความ

เห็นชอบ 

SP801 การฝึกงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Trainning on Computer Science) 

3 (300 ชัว่โมง) หนว่ยกิตสะสมไม่
น้อยกวา่  

90 หนว่ยกิต และ
หวัหน้าหลกัสตูรฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

 
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นส าหรับนักศึกษา ปวส. เทียบโอน 
นกัศกึษา ปวส. เทียบโอนท่ีเข้าศกึษาในหลกัสตูรฯ ให้ได้รับการยกเว้นรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้

1. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
สว่นท่ี 1 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั ได้รับการยกเว้น 

- วิชา GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
- วิชา GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

สว่นท่ี 2 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป-เลือก ได้รับการยกเว้นทัง้หมด 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ได้รับการยกเว้น 

- วิชา AC952 การบญัชีเบือ้งต้น 
- วิชา SP110 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ได้รับการยกเว้นทัง้หมด 
  



รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) - 25 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
นกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถลงทะเบียนในชว่ง 4 ปีการศกึษา ดงันี ้

แผน ก หลักสูตรปกติ 
ชัน้ปี 1 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร  1   
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) - 

GE101 การประกอบการที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3 (3-0-6) - 

SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
(Computer Programming Fundamentals) 

3 (2-2-5) - 

SP110 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
(Introduction to Computer Systems) 

3 (3-0-6)  

GExxx หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป - เลือก 3 (3-0-6) - 
รวม  18  

 
 
 

ชัน้ปี 1 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  
(Thai for Careers) 

3 (3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 
หรือคะแนน TOEIC 
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ST111 แคลคลูสัและเรขาคณิตวิเคราะห์เบือ้งต้น 
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry) 

3 (3-0-6) - 

ST112 พืน้ฐานสถิติส าหรับนกัวทิยาศาสตร์ 
(Basic Statistics for Scientists) 

3 (3-0-6) - 

SP109 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
(Object-Oriented Programming) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP108 

SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค 
(Web and Framework Technology) 

3 (2-2-5) - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 2 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 
หรือคะแนน TOEIC 
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

AC952 การบญัชีเบือ้งต้น 
(Introduction to Accounting) 

3 (2-2-5) - 

ST211 คณิตศาสตร์ดสีครีต 
(Discrete Mathematics) 

3 (3-0-6) - 

SP213 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP108 

SP215 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถ ุ
(Object-Oriented Analysis and Design) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP109 

SP216 โครงสร้างข้อมลู 
(Data Structures) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP108 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 2 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อนGE003  
หรือคะแนน TOEIC 
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ST212 การค านวณเชิงตวัเลขเบือ้งต้น 
(Introduction to Numerical Computation) 

3 (3-0-6) - 

SP214 ระบบจดัการฐานข้อมลู 
(Database Management Systems) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP216 

SP217 การวิเคราะห์และออกแบบอลักอริทมึ 
(Algorithm Analysis and Design) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP216 

SP218 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architectures) 

3 (3-0-6) - 

 วิชาเลือก  1 วิชา 3  
รวม 18  
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ชัน้ปี 3 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP215 

SP335 ระบบปฏบิตัิการ  
(Operating Systems) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP218 

SP337 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
ST211 

SP338 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Data Communication and Computer Network) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP218 

 วิชาเลือก  2 วิชา 6  
รวม 18  

 
 
 

ชัน้ปี 3 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP332 การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management) 

3 (3-0-6) - 

SP336 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer Graphics) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
ST111 

SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายส าหรับวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
(Ethics and Law for Computer Professions) 

3 (3-0-6) - 

 วิชาเลือก 2 วิชา 6  
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 3 / ภาคฤดูร้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP801 การฝึกงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Trainning on Computer Science) 

3 (300 ชัว่โมง) หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกวา่ 

90 หน่วยกิต และ
หวัหน้าหลกัสตูรฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

รวม 3  
 
 

ชัน้ปี 4 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GExxx หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป - เลือก 3 (3-0-6)  
SP334 การท าเหมืองข้อมลู 

(Data Mining) 
3 (3-0-6) - 

 วิชาเลือก 1 วิชา 3  
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3  

รวม 12  
 
 

ชัน้ปี 4 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP403 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Senior Project in Computer Science) 

3 (0-6-5) สอบผ่านวิชา
เฉพาะด้านไมน้่อย
กวา่ 30 หน่วยกิต 

GExxx หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป - เลือก 3 (3-0-6)  
 วิชาเลือก 1 วิชา 3 - 

รวม 9  
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แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา 
 

ชัน้ปี 1 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร  1   
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) - 

GE101 การประกอบการที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3 (3-0-6) - 

SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
(Computer Programming Fundamentals) 

3 (2-2-5) - 

SP110 ระบบคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
(Introduction to Computer Systems) 

3 (3-0-6)  

GExxx หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป - เลือก 3 (3-0-6) - 
รวม  18  

 
 
 

ชัน้ปี 1 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  
(Thai for Careers) 

3 (3-0-6) - 

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 
หรือคะแนน TOEIC 
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ST111 แคลคลูสัและเรขาคณิตวิเคราะห์เบือ้งต้น 
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry) 

3 (3-0-6) - 

ST112 พืน้ฐานสถิติส าหรับนกัวทิยาศาสตร์ 
(Basic Statistics for Scientists) 

3 (3-0-6) - 

SP109 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
(Object-Oriented Programming) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP108 

SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค 
(Web and Framework Technology) 

3 (2-2-5) - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 2 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 
หรือคะแนน TOEIC 
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

AC952 การบญัชีเบือ้งต้น 
(Introduction to Accounting) 

3 (2-2-5) - 

ST211 คณิตศาสตร์ดสีครีต 
(Discrete Mathematics) 

3 (3-0-6) - 

SP213 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP108 

SP215 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถ ุ
(Object-Oriented Analysis and Design) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP109 

SP216 โครงสร้างข้อมลู 
(Data Structures) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน  
SP108 

รวม 18  

 
 

ชัน้ปี 2 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อนGE003  
หรือคะแนน TOEIC 
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

ST212 การค านวณเชิงตวัเลขเบือ้งต้น 
(Introduction to Numerical Computation) 

3 (3-0-6) - 

SP214 ระบบจดัการฐานข้อมลู 
(Database Management Systems) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP216 

SP217 การวิเคราะห์และออกแบบอลักอริทมึ 
(Algorithm Analysis and Design) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP216 

SP218 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architectures) 

3 (3-0-6) - 

 วิชาเลือก  1 วิชา 3  
รวม 18  
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ชัน้ปี 3 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP215 

SP335 ระบบปฏบิตัิการ  
(Operating Systems) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
SP218 

SP337 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3 (3-0-6) ศกึษาก่อน 
ST211 

SP338 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Data Communication and Computer Network) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
SP218 

 วิชาเลือก  2 วิชา 6  
รวม 18  

 
 
 

ชัน้ปี 3 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP332 การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Information System Management) 

3 (3-0-6) - 

SP336 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer Graphics) 

3 (2-2-5) ศกึษาก่อน 
ST111 

SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายส าหรับวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 
(Ethics and Law for Computer Professions) 

3 (3-0-6) - 

 วิชาเลือก 2 วิชา 6  
 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

รวม 18  
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ชัน้ปี 3 / ภาคฤดูร้อน 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3  
รวม 3  

 
 

ชัน้ปี 4 / ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP334 การท าเหมืองข้อมลู 
(Data Mining) 

3 (3-0-6) - 

SP403 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Senior Project in Computer Science) 

3 (0-6-5) สอบผ่านวิชา
เฉพาะด้านไมน้่อย
กวา่ 30 หน่วยกิต 

GExxx หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป – เลือก 2 วิชา 6  
 วิชาเลือก 1 วิชา 3  

รวม 15  
 
 

ชัน้ปี 4 / ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SP800 สหกิจศกึษา  
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) ศกึษาไมน้่อยกวา่  
6 ภาคการศกึษา 
หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ 

รวม 6  

 
 

หมายเหตุ: - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมี
ประกาศแจ้งให้นกัศกึษาทราบ 

 -  นกัศกึษาสามารถขอค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจดัแผนการเรียนทีเ่หมาะสม 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี ้
 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร  จ านวน 15 หน่วยกิต  
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพ่ือพฒันาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบตัทิกัษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บท
อา่น และแบบฝึกหดัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัอาชีพตามสาขาของผู้ เรียน 
           
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
          พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นทกัษะการ

ฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ   การพูดทักทาย 
เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมลูอยา่งง่าย การอา่นข้อความระดบัย่อ
หน้าอยา่งง่าย ๆ เพ่ือจบัใจความส าคญัและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบ
ทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
            
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication 2)  
 ศกึษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 หรือ คะแนน  TOEIC หรือ

เทียบเทา่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
              พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั  โดยเน้นทกัษะการ

ฟังเพ่ือจบัใจความส าคญัและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาท่ีซับซ้อนขึน้  การมีส่วน
ร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การพดูในสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีพบ
ในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้การน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมลูทางธุรกิจอยา่งง่าย  การอา่นข้อความ
ในหวัข้อท่ีหลากหลายทัง้ในรูปแบบทัว่ไปและผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 1)  
 ศกึษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 หรือ คะแนน TOEIC หรือ

เทียบเทา่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
       พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัสาขาวิชา 

บรูณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัท์น าเสนอข้อมลู  เปรียบเทียบ
และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือ
บทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและ
การศกึษาด้วยตนเอง 
            
GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  1 หรือ คะแนน  

TOEIC หรือเทียบเทา่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
       พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัสาขาวิชา 

บรูณาการทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคดิเห็น สมัภาษณ์งาน เขียน
ประวัติส่วนตวัและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคญั  ก าหนดให้มีการอา่นนอกเวลาและการศกึษาด้วยตนเอง 
 
 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จ านวน 3 หน่วยกิต       

GE101 การประกอบการท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
        กระบวนการประกอบการเพ่ือเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคดิ ทกัษะ ทศันคต ิและ

ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนกัถึงปัญหาและโอกาส  เพ่ือค้นหาแนวคิดและ
หนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคณุคา่ รวมไปถึงการพฒันาตอ่ยอดให้เกิดการปฏิบตัิใน
เชิงธุรกิจอยา่งเป็นรูปธรรม 
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 หน่วยกิต  
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโค้ด 3(3-0-6) 

 (Digital Innovative Thinking and Coding)  
         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการ

แก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั  ฝึกทกัษะพืน้ฐานการใช้แอปพลิเคชนั และการพฒันาโปรแกรมประยุกต์สมยัใหม่
ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของคนใน
สงัคม 
 
 
ส่วนที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชา
ต่อไปนี ้

- กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   
- กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ   

- กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- กลุม่วิชาสนุทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

- กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน   
ค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปเลือก เป็นไปตามหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  ระดบัปริญญาตรี 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (ดรูายละเอียด ภาคผนวก ก) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  96  หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน  15  หน่วยกิต 

AC952 การบัญชีเบือ้งต้น 
(Introduction to Accounting) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่ 

3 (2-2-5) 

ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของการข้อมูลทางการบญัชี แม่บท
การบญัชี หลกัการและวิธีการ บนัทกึบญัชีตามหลกัการบญัชีคู ่การบนัทกึบญัชีตามวงจรบญัชี การ
จัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับ กิจการให้บริการ กิจการซือ้ขายสินค้า และ
กิจการอตุสาหกรรม บญัชีภาษีมลูคา่เพิ่ม สมดุรายวนัเฉพาะ ระบบใบส าคญั และ ระบบเงินสดยอ่ย 
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ST111 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์เบือ้งต้น 
(Introduction to Calculus and Analytic Geometry) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ระบบพิกดัฉาก จดุ เส้นตรง ภาคตดักรวย ลิมิตและฟังก์ชนั อนพุนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต  

ฟังก์ชันลอการิทึม  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล  และฟังก์ชันตรีโกณมิติ ปริพันธ์และเทคนิคการหา
ปริพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยกุต์ใช้อนพุนัธ์และปริพนัธ์ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 

  
ST112 พืน้ฐานสถติสิ าหรับนักวิทยาศาสตร์ 

(Basic Statistics for Scientists) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ประชากรและตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์และค่าทางสถิติ สถิติพรรณาอย่างง่าย การ

น าเสนอเชิงกราฟ ความน่าจะเป็นและตวัแปรเชิงสุ่ม ทฤษฎีความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง ความ
แปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรเชิงสุ่ม การทดสอบ
สมมตฐิานแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริก ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร 

 
ST211 คณิตศาสตร์ดีสครีต 

(Discrete Mathematics) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
เซ็ต ความสมัพนัธ์และฟังก์ชนั ตรรกะเบือ้งต้น เทคนิคการพิสจูน์แบบตา่งๆ พืน้ฐานของ

การนบั หลกัการรังนกพิราบ การแก้ปัญหาท่ีอยู่ในรูปแบบความสมัพนัธ์เวียนเกิด กราฟและต้นไม้ 
ความนา่จะเป็นแบบไมต่อ่เน่ือง 

 
ST212 การค านวณเชิงตัวเลขเบือ้งต้น 

(Introduction to Numerical Computation) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ระบบจ านวน เลขฐาน การด าเนินการเก่ียวกับตวัเลข การด าเนินการกับเวกเตอร์และ   

เมทริกซ์ คณุสมบตัิของคา่เจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นและแบบไมเ่ชิง
เส้น การแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ตวัอยา่งการใช้โปรแกรมประยกุต์เพ่ือแก้ปัญหาเชิงตวัเลข 
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2.2) วิชาเฉพาะด้าน 57 หน่วยกิต 

กลุม่ประเดน็ด้านองค์การระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกิต)  
SP332 การจัดการระบบสารสนเทศ 

(Information System Management) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ศึกษาความส าคญัของการจัดการระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร 

โครงสร้างของระบบ สารสนเทศเพ่ือการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ
เทคโนโลยีในการส่ือสารระบบสารสนเทศ และผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ROI) ตวัอยา่งระบบสารสนเทศประเภทตา่งๆ ท่ีใช้ในการประกอบการและการจดัการ 

  
SP339 จรรยาบรรณและกฎหมายส าหรับวิชาชีพทางคอมพวิเตอร์ 

(Ethics and Law for Computer Professions) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตวั 

ทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพและหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิ การกระท าความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ ผลกระทบต่อสังคม ประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศกึษา 

 
กลุม่เทคโนโลยีเพ่ืองานประยกุต์ (9 หนว่ยกิต) 

SP213 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
พืน้ฐานการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ทัง้ในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  

การประเมินผลการด าเนินการโต้ตอบระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้กับมนุษย์ การรักษาความพึง
พอใจของผู้ ใช้งาน และการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง  การออกแบบและการ
โปรแกรมส่วนต่อประสานกับผู้ ใช้แบบกราฟิกส์  การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบของระบบส่ือประสมและในรูปแบบของการร่วมงานและการส่ือสาร รวมถึงเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือใหม่ๆ  ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และการน าไปใช้งาน 
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SP214 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP216 โครงสร้างข้อมลู 
แนวความคิดในการจัดการฐานข้อมูล  องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของระบบ

ฐานข้อมลู  ตวัแบบจ าลองฐานข้อมลูแบบสมัพนัธ์ ภาษาเอสคิวแอล  การออกแบบฐานข้อมลู  การ
ท าให้เป็นรูปแบบบรรทดัฐาน  ระบบควบคมุความปลอดภยัและการคืนสภาพ 

 
SP403 โครงงานวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

(Senior Project in Computer Science) 
3 (0-6-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : สอบผา่นวิชาเฉพาะด้านไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกิต  
การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม  การส่ือสารกับผู้ ใช้งานระบบ  การพัฒนาการ

น าเสนอปัญหาเป็นรูปแบบ  การค้นคว้าในวารสารงานวิจัย  การสร้างต้นแบบงานเขียนทาง
วิทยาศาสตร์  การน าเสนอหรือการหาประสบการณ์ในการท างานวิจยั  การคดิค้นงานต้นแบบ  การ
ค้นคว้างานวิจัยและการวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   การเขียนผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และการน าเสนอผลงานการวิจยัแบบปากเปล่า 

 
กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (15 หนว่ยกิต) 

SP108 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 
(Computer Programming Fundamentals) 

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
แนวความคิดเบือ้งต้นของการแก้ไขปัญหา การออกแบบ และพืน้ฐานการโปรแกรมเชิง

โปรซิเจอร์ ไวยากรณ์และความหมายของภาษา ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคมุ กลไกการ
ท างานของโปรแกรม โปรแกรมยอ่ยและการสง่คา่พารามิเตอร์ การทดสอบ และตรวจหาข้อผิดพลาด 
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SP109 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
(Object-Oriented Programming) 

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองออบเจกต์ คลาส ประเภทข้อมลูนามธรรม รูปแบบความสมัพนัธ์

ของออบเจกต์ การสืบทอดคณุสมบตัิ ส่วนตอ่ประสาน การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ โพลีมอร์
ฟิซึมและการน าคลาสกลบัมาใช้อีก การสร้างแบบจ าลองเชิงวตัถขุองระบบ การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้เหตุการณ์เป็นตวักระตุ้น และเทคโนโลยีคอมโพเนนต์ การเขียนโปรแกรมจัดการข้อผิดพลาด 
กรณีศกึษา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงออบเจกต์ท่ีได้รับความนิยม 

 
SP215 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP109 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการสร้างส่วนค าสัง่เชิงวตัถุ นิยามตา่งๆ ในมโนทศัน์ของค าสัง่

เชิงวตัถแุละการประยกุต์  ข้อดีของการสร้างส่วนค าสัง่เชิงวตัถุ การวิเคราะห์และการออกแบบส่วน
ค าสัง่เชิงวตัถุในแตล่ะระดบัขัน้  การใช้เคร่ืองมือในการออกแบบค าสัง่เชิงวตัถุ  วิธีการสร้างระบบ
โดยใช้แนวคิดเชิงวตัถุ  การออกแบบระบบท่ีเก่ียวข้องกับค าสัง่เชิงวตัถุ  การจดัเก็บโปรแกรมและ
รูปแบบการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงวตัถ ุ

 
SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP215 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 
บทน าสู่วิศวกรรมซอฟต์แวร์  วงจรชีวิตของการพฒันาซอฟต์แวร์  กระบวนการท่ีเกิดขึน้

ในการพฒันาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ส่วนตอ่ประสานกบัผู้ ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การพฒันาซอฟต์แวร์  การทดสอบ
ซอฟต์แวร์  มาตรฐานการพฒันาซอฟต์แวร์ 
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SP334 การท าเหมืองข้อมูล  

(Data Mining) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
การท าเหมืองข้อมลู กระบวนการจดัเตรียมข้อมลูการท าเหมืองข้อมลู  และการประเมิน

รูปแบบองค์ความรู้ เทคนิคในการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือใช้ในการพยากรณ์ การจ าแนก หรือการจดั
กลุ่ม การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ การวิเคราะห์การถดถอย ต้นไม้ตดัสินใจ เพ่ือนบ้านท่ีใกล้เคียงท่ีสุด 
การจ าแนกแบบเบย์อยา่งง่าย โครงขา่ยประสาทเทียม การจดักลุม่ข้อมลู 

 
กลุม่โครงสร้างพืน้ฐานของระบบ (24 หนว่ยกิต) 

SP110 ระบบคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 
(Introduction to Computer System) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
การจดัองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 

บทบาทและรูปแบบของระบบปฏิบตัิการ รวมถึงระบบเครือข่ายและระบบแบบกระจาย  หลกัการ
ออกแบบโปรแกรม โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  โปรแกรมการจดัการเอกสาร  ระบบฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับเว็บ และโมไบล์แอปพลิเคชัน คลาวด์
เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ประมวลกฎหมายหรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค 

(Web and Framework Technology) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค การออกแบบเว็บเพจ ภาษา

ส าหรับการโปรแกรมบนเว็บ การสร้างเอกสารเว็บเบือ้งต้น เฟรมเวิร์กในการพฒันาเว็บ การพฒันา
เว็บแบบโต้ตอบ การพฒันาเว็บแบบไดนามิค 

 
SP216 โครงสร้างข้อมูล 

(Data Structures) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP108 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
พืน้ฐานการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์  คอลเล็คชนั อาร์เรย์  ลิงค์ลิสต์  สแตก  คิว  ลิสต์  

การเรียกซ า้  การค้นหาข้อมลู  การเรียงล าดบัข้อมลู  ต้นไม้  ฮีบ  ตารางแฮช  กราฟ   
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SP217 การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทมึ 
(Algorithm Analysis and Design) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP216 โครงสร้างข้อมลู  
ทบทวนวิธีการพิสจูน์  การวิเคราะห์อลักอริทึมเบือ้งต้น การวิเคราะห์ความซบัซ้อนของ

ขัน้ตอนวิธีในเชิงเวลาและพืน้ท่ี การประมาณการเจริญเติบโตโดยใช้ทฤษฎีลิมิต ความรู้พืน้ฐานใน
การออกแบบอัลกอริทึม  โครงสร้างข้อมูลพืน้ฐาน  อัลกอริทึมแบบกราฟและต้นไม้  อัลกอริทึม
เก่ียวกบัเซต  การเรียงล าดบั  การค้นหา  การเทียบลายอกัษร   

 
SP335 ระบบปฏิบัตกิาร 

(Operating Systems) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP218 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
หน้าท่ีและวตัถุประสงค์ของระบบปฏิบตัิการ การออกแบบระบบปฏิบตัิการ โครงสร้าง

ของระบบปฏิบตักิาร  การจดัการโปรเซส  อลักอริทมึการจดัล าดบัการท างาน  การประสานเวลาของ
โปรเซส การจดัการหนว่ยความจ า ระบบแฟ้มข้อมลู  การปอ้งกนัและความปลอดภยั 

 
SP336 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 

(Computer Graphics) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน ST111 แคลคลูสัและเรขาคณิตวิเคราะห์เบือ้งต้น 
ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  เทคนิคพืน้ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์  การจัด

โครงสร้างเรขภาพเชิงโต้ตอบแรสเตอร์  มโนทศัน์ทางด้านเรขภาพ 3 มิตใินอินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์
แอนิ เมชัน   หัว ข้อ ท่ีน่าสนใจทางด้านเรขภาพ   การโปรแกรมทางด้านเรขภาพโดยใ ช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 
SP337 ปัญญาประดษิฐ์ 

(Artificial Intelligence) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน ST211 คณิตศาสตร์ดีสครีต 
แนะน าหลักการเบือ้งต้นของแนวคิดและเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์   ประวัติของ

ปัญญาประดิษฐ์  แนวคิดเร่ืองฮิวริสติก  การค้นหาแบบเบส-เฟิร์ส  ลกัษณะของเกมท่ีมีผู้ เล่นสอง
ฝ่าย  การแทนและการอนุมานความรู้  ตรรกวิทยาแบบพร็อบโพซิชันแนลและเพรดิเคต  การ
แก้ปัญหาและการทดสอบสจัพจน์และกฎของเบย์  แนวคิดโครงข่ายประสาทเทียม  การแก้ปัญหา
โดยวิธีเชิงพนัธุกรรม 
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SP338 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP218 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบการส่ือสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ตวักลาง และ 

อปุกรณ์ส าหรับการส่ือสารข้อมลูแบบอนาลอกและดิจิทลั การส่งข้อมลู การเข้ารหสัข้อมลูและการ
ควบคมุความผิดพลาด สถาปัตยกรรมและพิธีการของเครือข่ายหลายชัน้การส่ือสารข้อมลูระยะใกล้
และระยะไกล เครือขา่ยแบบตา่งๆ สถาปัตยกรรมในระดบัชัน้ของเครือขา่ยและโปรโทคอล การเช่ือม
ระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ี การจดัการระบบความมัน่คงของเครือข่าย การจดัการ
เครือขา่ยและการประยกุต์ใช้งาน 

 
กลุม่ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หนว่ยกิต) 

SP218 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
(Computer Architectures) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  หน่วยประมวลผลกลาง ระบบหน่วยความจ า  การ

เข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง  หน่วยน าข้อมลูเข้าและน าข้อมลูออกจากคอมพิวเตอร์  การเช่ือมต่อ
และการติดต่อภายในระบบคอมพิวเตอร์ การค านวณทางคอมพิวเตอร์  กลุ่มของชุดค าสั่งใน
คอมพิวเตอร์  วงจรตรรกะ การเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 

 

2.3) วิชาเลือก 24 หน่วยกิต 

กลุม่วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SP340 หัวข้อพเิศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1 
(Special Topics in Computer Science I) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หวัข้อท่ีนา่สนใจและเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสาขาตา่งๆ ในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
SP341 หัวข้อพเิศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 2 

(Special Topics in Computer Science II) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หวัข้อท่ีนา่สนใจและเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสาขาตา่งๆ ในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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SP342 หัวข้อพเิศษทางปฏิบัตกิารวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1 

(Special Topics in Computer Science Workshop I)      
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หวัข้อท่ีนา่สนใจและการปฏิบตักิาร ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสาขาตา่งๆ ในวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 

SP343 หัวข้อพเิศษทางปฏิบัตกิารวิทยาการคอมพวิเตอร์ 2 
(Special Topics in Computer Science Workshop II) 

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หวัข้อท่ีนา่สนใจและการปฏิบตักิาร ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัสาขาตา่งๆ ในวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
 

SP430 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์    
(Agile Software Development) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
บทน าสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์  แบบจ าลองกระบวนการการพัฒนา

ซอฟต์แวร์แบบเอจายล์  แบบจ าลอง Extreme Programming  แบบจ าลองสครัม  หลักในการ
ออกแบบการติดต่อกับผู้ ใช้ การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์  การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การ
บริหารจดัการโครงการซอฟต์แวร์  โครงงานการพฒันาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ และกระบวนการ
ออกแบบการจดัท าเอกสาร 

  
SP431 ระบบฐานความรู้ 

(Knowledge-Based Systems) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP337 ปัญญาประดิษฐ์  
การแทนความรู้ การรับรู้ การส่ือสาร การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ และระบบ

ผู้ เช่ียวชาญ  การจดัการกบัความไม่แน่นอน  การอนมุานบนฐานความรู้ท่ีไมแ่นช่ดั  สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ
ของระบบฐานความรู้  กฎระเบียบรวมถึงข้อได้เปรียบและข้อจ ากดั  ระบบการวางแผนอตัโนมตั ิการ
ได้มาของความรู้ การวินิจฉยั  ออกแบบ  และวางแผน 
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SP432 การประมวลผลแบบขนาน 

(Parallel Computing) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP335 ระบบปฏิบตัิการ  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประมวลผลแบบขนาน วิธีการจ าแนก วิธีการส่ือสารและการ

ประสานงานโดยการใช้หน่วยความจ าร่วมกันและการส่งข้อความ อลักอริทึมแบบขนาน การระบุ
เส้นทางวิกฤติ งาน และระยะโดยใช้ผงัด าเนินงานแบบขนาน การระบุงานอิสระภายในโปรแกรม 
การใช้อลักอริทมึเพ่ือแก้ปัญหา สถาปัตยกรรมแบบขนาน 

 
SP433 ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร 

(Enterprise Resource Planning System) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ความรู้พืน้ฐานของโครงสร้างและกระบวนการท างานของระบบวางแผนทรัพยากรทาง

ธุรกิจขององค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) System ข้อมลูท่ีใช้ ในแตล่ะขัน้ตอน
การท างานในธุรกิจ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร การขาย การตลาด การบญัชี การเงิน การจดัการ
วัตถุดิบ การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและส่วนท่ี
เก่ียวข้อง โดยทกุกระบวนการมีความเช่ือมโยงถึงกนัด้วยระบบสารสนเทศ 

 
SP434 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP109 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ  
สถาปัตยกรรม คณุลกัษณะ และข้อจ ากดัของอปุกรณ์เคล่ือนท่ี ระบบปฏิบตัิการส าหรับ

อปุกรณ์เคล่ือนท่ี เคร่ืองมือและภาษาโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ การติดตัง้
เคร่ืองมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  วิธีการพัฒนาระบบงานบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี การพฒันาส่วนติดต่อกับผู้ ใช้ การจดัการกับเหตกุารณ์จากผู้ ใช้ การเช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมลู การสร้างแอนิเมชัน่บนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี การเช่ือมโยงระหวา่งแอคทิวิตี ้การพฒันาเกมส์
บนอปุกรณ์เคล่ือนท่ี กรณีศกึษาของระบบงาน 
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SP435 การประมวลผลทางการเงิน 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
การเขียนโปรแกรมส าหรับการประมวลผลข้อมลูทางการเงิน การสร้างขัน้ตอนวิธีโดยใช้

การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินเชิงเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี คา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีร่วม
ทาง แยกทาง ดชันีก าลังสัมพัทธ์ การแกว่งตวัสโตแคสติก แถบโบลิงเจอร์ และอ่ืนๆ รวมถึงการ
ทดสอบขัน้ตอนวิธีย้อนหลงั 

 
SP436 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  

(Software Project Management) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณและเวลา การใช้

เคร่ืองมือและเทคนิคในการประมาณคา่ใช้จา่ยในการพฒันาซอฟต์แวร์ การวางแผนการจดัการและ
เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม และประยกุต์ใช้เทคนิคตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ การจดัการความ
เส่ียง การติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการประเมินผลโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ กรณีศกึษาเก่ียวกบัวฏัจกัรชีวิตของโครงการซอฟต์แวร์ 

 
SP437 การก าหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ 

(Software Requirement Specification and Management) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ศึกษากระบวนการท่ีเกิดขึน้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ระบบ การก าหนด

ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การต่อรอง การก าหนดขอบเขตหรือสิ่งท่ี
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาระบบ การทดสอบและการจัดการความต้องการของผู้ ใช้ระบบ ซึ่ง
กระบวนการต่างๆ เหล่านีไ้ด้อาศยัวิธีการ เทคนิค และเคร่ืองมือหลายชนิดในการก าหนดความ
ต้องการ การจดัท าเอกสารและการประกนัความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
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SP438 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
(Software Testing) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP333 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
การทดสอบโมดลูและยนูิตการทดสอบ การทดสอบเพ่ือการยอมรับ วิธีการทดสอบทาง

สถิติ การนิยามแผนการทดสอบและกลยุทธ์ท่ีเข้ากันกับความต้องการของระบบ หลักการการ
ทดสอบรูปแบบเชิงรูปนยัของการทดสอบและมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ 

 
SP439 การส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนที่ 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP338 การส่ือสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานของการส่ือสารแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี  แนวคิดของเครือข่ายไร้สายและ

เคล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ตโปรโทคอลแบบเคล่ือนท่ีและข้อแตกตา่งจากอินเทอร์เน็ตโปรโทคอลทัว่ไปใน
แง่ของการบริหารจดัการ การประเมินสมรรถนะของเครือขา่ยไร้สายประเภทตา่ง ๆ   

 
SP440 การจัดการเครือข่าย 

(Network Management) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP338 การส่ือสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
แนวความคิดของการจัดการเครือข่าย  การใช้รหัสและกลไกการควบคุมการเข้าใช้  

โดเมนเนมและการให้บริการช่ือ  ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ความปลอดภัยและไฟร์วอลล์  คณุภาพ
ของการให้บริการ  พฤตกิารณ์  การฟืน้สภาพจากความล้มเหลว 

 

SP441 ความม่ันคงทางด้านสารสนเทศและเครือข่าย 
(Network and Information Security) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP338 การส่ือสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
แนวคิดและความจ าเป็นของการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและ

เครือข่าย การรักษาความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ ภาวะส่วนตวั การวางแผน การน าและการติดตัง้
ระบบการรักษาความมัน่คง การรักษาความมัน่คงในส่วนของเคร่ืองและอุปกรณ์ ความมัน่คงของ
ข้อมูล การเข้ารหสัลบัและถอดรหสัลบั การรักษาความมัน่คงในระบบฐานข้อมูล การรักษาความ
มัน่คงของระบบการปฏิบตัิการ การรักษาความมัน่คงในข้อมลูส่วนบคุคล การรักษาความมัน่คงใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียง การก าหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรสารสนเทศและ
เครือขา่ย และจริยธรรมในการรักษาความมัน่คงของทรัพยากรและสารสนเทศ 
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SP442 ส่ือประสม 
(Multimedia) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ทฤษฎีเก่ียวกับส่ือประสม หลักการพืน้ฐานของส่ือประสมและเทคโนโลยีส่ือประสม 

ภาพกราฟิก สีและการจดัการสี วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว เสียง ข้อความ ไฮเปอร์มีเดีย การสร้างส่ือ
ประสมเพ่ือส่ือถึงแบรนด์ และ การน าเสนอส่ือประสมผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

 

SP443 การออกแบบส่วนเช่ือมต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface Design) 

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP213 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ ค าสัง่แบบพิมพ์ เมน ูเสียง ท่าทาง และเทคนิคการโต้ตอบ การ

เลือกเคร่ืองมือส าหรับผู้ ใช้และงานต่างๆ มุมมองทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ ด้านการออกแบบหน้าจอ ผัง สี ตัวอักษร ป้าย การจัดการความล้มเหลวในการ
เช่ือมตอ่ของมนษุย์กบัระบบ การแสดงข้อมลูปริมาณมาก 

 

SP444 การโปรแกรมบนเว็บ 
(Web Programming) 

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค  
สถาปัตยกรรมของเคร่ืองบริการเว็บ การติดตัง้และก าหนดโครงแบบ คณุลกัษณะของ

เคร่ืองบริการเว็บ ความมั่นคงของเคร่ืองบริการเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเคร่ืองบริการเว็บ การ
ตดิตอ่กบัฐานข้อมลู การใช้เซสชนัและคกุกี ้แนะน าการเขียนโปรแกรมเว็บโดยใช้การเขียนโปรแกรม
และภาษามาร์คอพัท่ีทนัสมยั 

 

SP445 วิทยาศาสตร์การค านวณ 
(Computational Science) 

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน ST212 การค านวณเชิงตวัเลขเบือ้งต้น 
แนวคิดและขอบเขตของการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ  

การจ าลองและการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณุสมบตัิของแบบจ าลองไดนามิค การ
สร้างและทดสอบแบบจ าลองอย่างง่ายด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการจ าลอง การประเมิน
แบบจ าลอง กรณีศกึษา การประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างและทดสอบแบบจ าลองในด้านตา่งๆ  
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SP446 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
(User Experience Design) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หลกัการออกแบบประสบการณ์ผู้ ใช้ การออกแบบแอปพลิเคชนัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์

ของผู้ ใช้ การออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบ การเลือกใช้ธีม สีและแบบอกัษร การเลือกใช้
เคร่ืองมือส าหรับการออกแบบ เว็บแบบโต้ตอบและขัน้ตอนการออกแบบ กรณีศึกษาเก่ียวกับการ
ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 

 

SP447 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Business Systems)  

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP111 เทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค  
พืน้ฐานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีก

บนอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ลูกโซ่ของมูลค่าสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับธุร กิจ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบออนไลน์ การจัดการลูกโซ่ของอุปทาน การ
ประมูลออนไลน์ พฤติกรรมของลูกค้าภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งสินค้า ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม ความปลอดภยัและความเป็น
สว่นตวัของข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ นวตักรรมของระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  

 
SP448 การโปรแกรมภาษา ABAP 

(ABAP Programming) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ศึกษาหลักการของภาษา Advance Business Application Programming (ABAP) 

ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรม ตวัแปรและชนิดของข้อมลู Syntax เบือ้งต้น
และขัน้สงูของภาษา การเขียน ABAP Report และ Dialog Program 
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SP449 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP214 ระบบจดัการฐานข้อมลู 
แหล่งท่ีมา รูปแบบและหลักการของคลังข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมระบบ

คลงัข้อมลูขนาดใหญ่ เทคโนโลยี ระบบนิเวศน์ เทคนิค และวิธีการส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูขนาด
ใหญ่ท่ีมีความหลากหลายในด้านโครงสร้าง การประมวลผลข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ 
ภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเคร่ือง การบริหาร และการประยกุต์ใช้ข้อมลูใหญ่เพ่ือปัญญาธุรกิจ 
สถิต ิและ การพยากรณ์ 

 
SP450 เทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain Technology) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบับล็อกเชน และแอปพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวข้อง เทคโนโลยีพืน้ฐาน

ท่ีอยู่เบือ้งหลังบล็อกเชน การเข้ารหัส การประมวลผลแบบเคร่ืองต่อเคร่ือง  (Peer-to-Peer 
Computing) สกลุเงินดจิิตอล (Cryptocurrency) แนวคดิ วิธีการท างาน และลกัษณะของบล็อกเชน 
ตวัอย่างแอปพลิเคชัน่ทางด้านบล็อกเชนท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน การจดัการความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้า การตลาดและการโฆษณา  

 
SP451 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

(Internet of Things) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หลกัการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีท่ีช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบท

แวดล้อม เทคโนโลยีการส่ือสารทัง้แบบมีสายและไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ การแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างระบบปฏิบตัิการแบบตา่งๆ และเทคโนโลยีท่ีชว่ยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมลูของตนเองได้ 
กรณีศึกษา แอปพลิเคชันเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งท่ีมีอยู่จริงในปัจจุบัน การพัฒนา
โปรแกรมประยกุต์เบือ้งต้นส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
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SP452 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
(Machine Learning)  

3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP337 ปัญญาประดิษฐ์ 
หลกัการเรียนรู้ของเคร่ือง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบกึ่งมีผู้สอนและแบบไม่มีผู้ สอน 

โครงข่ายประสาทเทียมเบือ้งต้น การเรียนรู้ต้นไม้เพ่ือการตดัสินใจ อลักอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ือง 
การสกัดฟีเจอร์และการน าการเรียนรู้ของเคร่ืองมาประยุกต์ใช้ในงานจริงผ่านการใช้เคร่ืองมือ
ส าเร็จรูป 

 
SP453 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

(Cloud Computing) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP335 ระบบปฏิบตัิการ  
การประมวลผลและการเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คุณสมบัติของการ

ให้บริการแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้างพืน้ฐาน ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยและการจัดการต้นทุน การ
จดัการทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกนั การย้ายโปรเซส ระบบการจดัเก็บข้อมลู 

 
SP454 การบริหารเคร่ืองแม่ข่าย 1  

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP338 การส่ือสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่ายและเคร่ืองลูกข่าย การติดตัง้และการ

ก าหนดคา่บนระบบปฏิบตักิารส าหรับเคร่ืองแมข่่าย การจดัการและก าหนดคา่ขัน้สงูให้กบับริการใน
ระบบปฏิบตัิการส าหรับเคร่ืองแม่ขา่ย การแก้ไข เพิ่มเติมอปุกรณ์และผู้ ใช้ใหม่ในระบบ การเขียนค า
โพรไฟล์ การส ารองข้อมูลและการคืนข้อมูล การแก้ไขปัญหาในเครือข่าย การปฏิบตัิการด้านการ
บริหารจดัการเครือขา่ยท่ีหลากหลาย การเตรียมสอบใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้บริหารระบบ 

 
SP455 การบริหารเคร่ืองแม่ข่าย 2  

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP454 การบริหารเคร่ืองแมข่า่ย 1  
การออกแบบและการจดัเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานเซิร์ฟเวอร์ เน้นการปฏิบตัิการส าหรับ

การจดัเตรียมโครงสร้างพืน้ฐานเซิร์ฟเวอร์ขัน้สงู การเตรียมสอบใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้บริหาร
ระบบขัน้สงู 
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SP456 การโจรกรรมและพสูิจน์หลักฐานทางคอมพวิเตอร์ 
(Computer Hacking and Forensics) 

3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP338 การส่ือสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
หลกัการการพิสูจน์หลกัฐานคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการพิสจูน์

หลักฐานคอมพิวเตอร์ วิธีการและกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การได้มาของข้อมูล การพิสูจน์
ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์  เค ร่ืองมือทางซอฟต์แวร์ ท่ีใ ช้ในการพิสูจน์หลักฐาน  การตรวจสอบ
ระบบปฏิบตัิการ Windows และ Linux การพิสจูน์หลกัฐานบนระบบเครือข่าย การพิสจูน์หลกัฐาน
อีเมล์และอินเทอร์เน็ต การรวบรวมหลักฐานแบบทันท่วงทีบนระบบปฏิบัติการ  Windows และ 
Linux การรายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 
SP457 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information Systems)  
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาก่อน SP214 ระบบจดัการฐานข้อมลู  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค าจ ากัดความ แนวคิดและการ

ประยกุต์ ซอฟต์แวร์เคร่ืองมือช่วยพฒันาระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีการจดัการ
และการจดัด าเนินการฐานข้อมลู หลกัการแผนท่ีและระบบภาพฉาย การแปลงข้อมลูเป็นดจิิทลั การ
แก้ไขและการบูรณาการข้อมูลเชิงพืน้ท่ี การลงทะเบียนภาพแรสเตอร์ การวิเคราะห์ตวัตนชนิด
ตอ่เน่ืองและชนิดไม่ต่อเน่ืองในปริภูมิ การวิเคราะห์เชิงสถิติส าหรับระบบภูมิสารสนเทศ ระบบการ
วดัต าแหน่งบนโลก กระบวนการสร้างข้อมูลใหม่โดยอาศยัหลกัการซ้อนทบัรูป แนวโน้ม ประโยชน์
และการประยกุต์ใช้เคร่ืองแมข่า่ยแผนท่ีบนเว็บ 
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กลุม่ธุรกิจและการประกอบการ 
SP458 การตลาดออนไลน์ส าหรับนวัตกรรมดจิิทัล 

(Online Marketing for Digital Innovation) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่   
กลยทุธ์ทางการตลาดออนไลน์ส าหรับนวตักรรมดจิิทลั การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ การ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและการบริหารการตลาดออนไลน์ เคร่ืองมือทางการตลาด
ออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ในช่องทางส่ือสงัคมโดยใช้เทคนิคตา่ง ๆ การตลาดกลไกสืบค้น เปย์
เปอร์คลิก กเูกิลแอ็ดเซ้นส์ การตลาดผา่นชอ่งทางอีเมล์  

 
SP459 แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Portfolio) 
3 (2-2-5) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
หลักการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพ่ือการน าเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ การ

จดัเก็บผลงานเป็นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถแสดงถึงบคุลิก ตวัตน และความโดดเดน่ของ
ผลงาน โดยอาศยัหลกัการทางศิลปะ การแยกแยะหวัข้อของผลงานเพ่ือให้ผู้ชมเข้าถึงผลงานแตล่ะ
ชิน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสรรค์ส่ือในการแสดงผลงานท่ีสามารถส่งเสริมผลงานได้มาก
ท่ีสดุ โดยค านงึถึงต้นทนุและการประชาสมัพนัธ์ท่ีดี ผา่นการบรรยายและฝึกทกัษะปฏิบตักิาร 

 
SP460 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง 

(Innovation,Technology and Change Management) 
3 (3-0-6) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมมี่  
ศกึษาการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบตอ่

องค์การ รูปแบบการปรับตวัขององค์การและการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง แนวคิดเก่ียวกับ
นวตักรรมและกลยุทธ์การจดัการนวัตกรรมในองค์การ แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยี การพฒันากล
ยุทธ์ทางเทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีในองค์การ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางการจัดการ
เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนัขององค์การ 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ
มหาวิทยาลยัในประเทศ หรือมหาวิทยาลยัตา่งประเทศท่ีมีสญัญากบัมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและสอดคล้องกบัระบบวิชาตอ่เน่ือง 
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4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  9  หน่วยกิต 

(หนว่ยกิตนบัเป็นส่วนหนึง่ของหมวดวิชาเฉพาะ) 

 
SP800 สหกิจศึกษา 

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

 เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษาไม่น้อยกวา่ 6 ภาคการศกึษา หรือคณบดีให้ความเห็นชอบ 
การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  ตามสาขาวิชาท่ีศกึษาเป็นระยะเวลา 1 

ภาคการศึกษา  ในฐานะพนกังานชัว่คราว  นกัศกึษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้าน
วิชาการ  และการปฏิบตัิตนในสังคมการท างาน  รวมทัง้ด าเนินการตามขัน้ตอนของสหกิจศึกษาท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบตังิานและการประเมินผลอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ของสาขาวิชาและพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 

SP801 การฝึกงานด้านวิทยาการคอมพวิเตอร์  
(Trainning on Conputer Science) 

3 (300 ช่ัวโมง) 

 เง่ือนไขก่อนเรียน : หนว่ยกิตสะสมไมน้่อยกวา่ 90 หน่วยกิต และหวัหน้าหลกัสตูรฯ ให้
ความเห็นชอบ 

การปฏิบตังิานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ ในฐานะพนกังานชัว่คราว 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชัว่โมง การปฏิบตัิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของ
อาจารย์ผู้สอนและพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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ภาคผนวก ก 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. ชื่อหมวดวิชา 

1.1 ช่ือภาษาไทย: หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

1.2 ช่ือภาษาองักฤษ: General Education Courses 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

3.   วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1) เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถบรูณาการความรู้ ทกัษะทางปัญญา และคณุธรรม จริยธรรมในการพฒันาตนเอง

ให้เป็นคนดีและการพฒันาสงัคมให้อยู่ดีมีสขุอย่างยัง่ยืน 

 2) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ในการแก้ไขสถานการณ์ตา่ง ๆ 

ได้อย่างรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงและมีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล 

 3) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล มีความรับผิดชอบ อดทน ใจกว้างในการรับฟังความ

คิดเห็นท่ีแตกตา่ง สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นและปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

 4) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการสื่อสาร ธุรกิจและการประกอบการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ริเร่ิมเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

4.  ก าหนดการสอน 

 ใช้กบัทกุหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 ตัง้แตปี่การศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

5. นักศึกษา 

 เป็นนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาในทกุหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

 ตัง้แตปี่การศกึษา 2560 เป็นต้นไป 

6. อาจารย์ผู้สอน 

 เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยท่ีได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาใน 

 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และหรืออาจารย์พิเศษท่ีมหาวิทยาลยัเชิญให้เป็นผู้สอนตามความเหมาะสม 

7.     หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     ทกุหลกัสตูรที่เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ให้มีการเรียนหมวด- 
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     วิชาศกึษาทัว่ไป รวม 30 หน่วยกิต ดงันี ้
  7.1 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต  

  7.1  General Education Courses: 30 credits 

  7.1.1 กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 

  7.1.2 กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 

  7.1.3 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 

  7.1.4 กลุม่วิชาสนุทรียศาสตร์และวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 

  7.1.5  กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 

 7.2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี ้
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกติ (Language Courses: 15 credits) 
รหสัวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏบิตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  

 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE002* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเทา่ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศกึษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเทา่ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศกึษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเทา่ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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* หมายเหตุ  

1. นกัศกึษาชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ นกัศกึษาท่ีเรียนในหลกัสูตรท่ี
ใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนเตม็เวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียนวิชาภาษาองักฤษทัง้ 4 วชิาคือ   GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1  และ GE005  ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารในงานอาชีพ 2   และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 

1.  Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in a full- time English 

program at least six years.  Registration for all four English language courses are required:  GE002 English for 

Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for Communication in Careers 1, and GE005 

English for Communication in Careers 2.  All students must pass the required course evaluation by the curriculum 

committee. 

2. นกัศกึษาท่ีย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรือเทียบเทา่  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนท่ี 2  ของ
ปีการศกึษาท่ี 2  ท่ีเข้าศกึษา  โดยผลคะแนนภาษาองักฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นบัจากวนัท่ีผลสอบประกาศและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบ
ผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษดงัตอ่ไปนี ้ 
 2.  Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent.  All submissions must be completed 
within the second semester of the second academic year of study. The English test scores must be valid for no more than two 
years from the date of the announcement and must be in line with the English language proficiency criteria as follows: 

เกณฑ์ ก. หลกัสตูรนานาชาตท่ีิใช้ภาษาองักฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่านัน้ 

Criterion  A. International programs using English 
as the medium of instruction only 

เกณฑ์ ข. หลกัสตูรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆ  
ในการเรียนการสอน 

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

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึน้ไป 
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึน้ไป 
ใช้ทดแทนรายวชิา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึน้ไป 
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002,  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึน้ไป 
ใช้ทดแทนรายวชิา  GE002,  GE003, GE004 และ GE005 
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher 
for GE002 and GE003 
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher 
for GE002, GE003 and GE004 
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher 
for GE002, GE003, GE004 and GE005   

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึน้ไป 
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึน้ไป  
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึน้ไป  
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002,  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึน้ไป   
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002,  GE003,  GE004 และ GE005 
1) Substitution of TOEIC score 250 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOEIC score 350 or higher 
for GE002 and GE003. 
3) Substitution of TOEIC score 450 or higher  
for GE002, GE003 and GE004 
4) Substitution of TOEIC score 550 or higher 
for  GE002, GE003, GE004 and GE005 
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   2.1  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านัน้  เม่ือขอยกเว้นรายวิชา
ภาษาองักฤษโดยย่ืนผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษตามเกณฑ์ ก.  จะต้องลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษนัน้  ๆ   และต้องผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 
  2.1 For students in the International programs using English as the medium of instruction only. When 
submitting the standardized test score of English in agreement with the Criterion A, they are required to register for the 
English courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 
  2.2 ส าหรับนกัศกึษาในหลกัสตูรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ   ในการเรียนการสอน  
  2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium of instruction. 
   2.2.1  เม่ือขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข.  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน  ๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ท่ีได้รับการยกเว้น  เพ่ือให้มีจ านวน 
หน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
   2.2.1 When requesting the exempt of English courses by submitting the standardized test 
score of English on the basis of criterion B, students must enroll in other courses offered at the university as equivalent 
to or more than the number of credits exempted in order to fulfill the program requirement. 
   2.2.2 นกัศกึษาท่ีขอยกเว้นรายวิชาภาษาองักฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานสงูกว่าท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์ ข.   
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนัน้  ๆ     และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ า
หลกัสตูรเหน็ชอบ 
   2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by submitting a standardized 
test score higher than Criterion B shall follow the criterion A.   All students must register for all English courses and must 
pass the required course evaluation by the curriculum committee. 
2. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จ านวน 3  หน่วยกติ       

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการท่ีขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

 
 

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology Course)   จ านวน 3  หน่วยกิต  
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดจิิทลัและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  
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ส่วนที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกติจากกลุ่มวิชาต่อไปนี ้
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 9 credits from 

the following course groups: 
กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการสือ่สาร  (Language and Communication Skills) 
กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
กลุม่วิชาสนุทรียศาสตร์และวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุม่วิชาคณุภาพชีวติและสงัคมยัง่ยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวชิาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสือ่สาร  3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพมา่เพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   
   2) กลุ่มทกัษะการสื่อสาร   
GE051 มิติแหง่ศพัท์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   
GE052 การเขยีนโครงการทางวชิาการและวิจยั 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอา่นและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอา่นเพื่อพฒันาชีวติ 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัขา่วพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
GE058 การเลา่เร่ืองข้ามสือ่ 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 (Transmedia Storytelling)   
 
2. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมัง่คัง่ 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and Beauty)   
GE110 สมัมนาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Right View Entrepreneurship)   

 
 
 
3.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวเิคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอจัฉริยะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภมูิปัญญาสมนุไพรไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดจิิทลั 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   
 

4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกลิน่สเีสยีง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
GE304 เร่ืองเลา่ในโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   



7 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟา้

มหาจกัรี  สริินธร รัฐสมีาคณุากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกมุารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)   
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อาเซียน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอา่นร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจกัษณ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจดัดอกไม้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเคร่ืองแตง่กายและการแตง่หน้า 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจกัษณ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
GE318 การละเลน่และเพลงพืน้บ้านไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   
GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE352 สือ่บนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อิทธิพลวฒันธรรมตา่งชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวตัิศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปลีย่นแปลงการ

ปกครอง 
3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   
GE356 อดุมการณ์สร้างชาตขิองจีน 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตกุารณ์ปัจจบุนัของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วฒันธรรมข้าว 3(3-0-6)  
 (Rice Culture)   
GE364 วฒันธรรมน า้ 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุ์ในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
    
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ท้องถ่ินกบัการสร้างสรรค์สนิค้าทางวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6)  
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Tradition and Festival in Thailand)   
GE374 ประวตัิศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวตัิศาสตร์แอนิเมชัน่ 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเช่ือในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5)  
 (Go)   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   
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5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติและสังคมยั่งยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวชิา 

Course Title 
หน่วยกติ 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวติ 

GE401                                                             ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดจิิทลั 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE402 เปิดโลกกว้างสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทกัษะการรู้เทา่ทนัสือ่ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   

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

 (Generation Z and Quality of Life)   

GE405 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวิทยากบัการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวทิยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพฒันาบคุลกิภาพผู้น า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟชัน่ 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดแูลสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
 2)  กลุ่มสังคมยั่งยนื   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวชิา 
Course Title 

หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สงัคมศกึษาเพื่อสงัคมที่ยงัยืน 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพย์สนิทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การทอ่งเที่ยวเชิงภมูิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภมูิ-ประวตัศิาสตร์การทอ่งเที่ยวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พทุธธรรมกบัการแก้ปัญหาชีวติ 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านกึ 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิง่แวดล้อมในอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
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7.3 ค าอธิบายรายวิชา 
7.3.1 ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี ้
 7.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 
  1) กลุ่มวิชาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
          พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพดู การอา่น  การเขียน การ

ใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบตัิทกัษะการใช้ภาษาไทย
โดยใช้บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับอาชีพตามสาขาของ
ผู้ เรียน 
           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 

 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
           พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั โดยเน้น

ทกัษะการฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนา
สัน้ ๆ   การพูดทักทาย เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบ
ข้อมลูอย่างง่าย การอ่านข้อความระดบัย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพ่ือจบัใจความส าคญั
และแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
           Development of English communication skills in everyday life 
focusing on listening to short passages or conversations for main ideas 
and details, greeting, taking part in small talks, introducing oneself, 
welcoming, asking and giving basic information, reading short passages 
for main ideas and expressing opinions towards what is being read, and 
writing short passages in both general and electronic forms. 
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GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือ

เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั  โดย
เน้นทักษะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบท
สนทนาท่ีซับซ้อนขึน้  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดง
ความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน รวมทัง้การ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อท่ี
หลากหลายทัง้ในรูปแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
            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 

 

GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 

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

เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัท์
น าเสนอข้อมลู  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ  เขียนบนัทกึภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคญั  ก าหนดให้มีการอา่นนอกเวลาและการศกึษาด้วยตนเอง 
           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 
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for details and summarizing main ideas; external readings and self-study 
lessons 

   
   
GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 

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

TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจท่ีสอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ข้อคิดเห็น สมัภาษณ์งาน เขียนประวตัิสว่นตวัและจดหมายสมคัรงาน  อา่นข่าวหรือ
บทความเพ่ือศกึษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดให้มีการอ่านนอก
เวลาและการศกึษาด้วยตนเอง 
           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 

 

 

7.3.1.2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพ่ือเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด 

ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนกัถึง
ปัญหาและโอกาส  เพ่ือค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
และสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่าง
เป็นรูปธรรม 
      Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, skills, 
mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and generate 
ideas for solving problems and creating value, as well as development for 
business practice 
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7.3.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE201 การคดิเชงินวัตกรรมทางดจิทิลัและการโค้ด 3(3-0-6) 
 (Digital Innovative Thinking and Coding)  
          แนวคิด มมุมอง และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้

และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพืน้ฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการ
พฒันาโปรแกรมประยุกต์สมยัใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมลู 
จนเกิดนวตักรรมท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของคนในสงัคม 
        Concepts, points of view and applications of information technology 
to support learning and problem solving in the digital economy era, as well 
as practice in fundamental skills for application usage and modern 
application program development through researching, analyzing and 
assessing data leading to innovation responding to people’s needs 

 

 

7.3.2 ส่วนท่ี 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี ้

 7.3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 

 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 (Malay for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทัง้การจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขัน้พืน้ฐานในระดบัย่อหน้า 
          Malay language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main 
ideas, and basic paragraph writing 

 

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Vietnamese for Communication)  
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        ทกัษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  
บทพูดพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทัง้การจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขัน้พืน้ฐานในระดบัย่อหน้า 
          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 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
        ทกัษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บท

พูดพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทัง้การจับใจความส าคญัและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขัน้พืน้ฐานในระดบัย่อหน้า 
          Burmese language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main 
ideas, and basic paragraph writing 

 

 2)  กลุ่มทกัษะการส่ือสาร  

GE051 มิตแิห่งศัพท์  
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศพัท์  ประวตัิค าศพัท์  วิธีใช้ค า  การบัญญัติศพัท์  ทักษะการใช้
พจนานกุรม  การศกึษาค าเปรียบเทียบตา่งศพัท์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
         Vocabulary and language learning, word structures, spelling and 
pronunciation, word meaning, history of words, word usage, neologism 
(coining new words) , dictionary usage skills, comparative study of English 
and Thai words 

 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) 

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

วิชาการ และโครงการวิจยัโดยใช้ภาษาท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
       Structures of various types of projects, such as projects proposing 
campaigns or activities, academic projects, and research projects with 
precise and appropriate expressions 

 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
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         หลกัการและความส าคญัของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศกึษาศพัท์และ
ส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความ
บทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมยัและสื่อใหม่  พฒันาทกัษะการเขียนทาง
ธุรกิจรูปแบบตา่ง ๆ และฝึกปฏิบตัิ 
        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 

 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคญัและคณุค่าของการอ่าน   ความสมัพนัธ์ระหวา่งการ

อ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่าน
วิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาชีวิต
และการปรับตวัในโลกสมยัใหมอ่ย่างมีคณุคา่ 
         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 

 

GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 

 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลกัการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและ

การใช้สื่อเพ่ือประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจน
ภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิง
ธุรกิจในลกัษณะตา่ง ๆ  ครอบคลมุการบรรยายสรุปเพ่ือรายงาน  การเสนองานเพ่ือ
การแข่งขนัทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
          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. 
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GE056 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม  โลกาภิวตัน์  มิติทางวฒันธรรม และ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวฒันธรรมในสงัคมโลก  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับ
ค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลกัษณ์  บทบาทและความส าคญัของการ
สื่อสารข้ามวฒันธรรมท่ีมีตอ่ปัจเจกบคุคลและองค์กร  การปรับตวัเพ่ือกลมกลืนกบั
วฒันธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวฒันธรรมเพ่ือลดความขดัแย้งและสร้างการ
ยอมรับทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองค์กร 
          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 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 

 (Citizen Reporter)  
         หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง 

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลูภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เนือ้หาด้วยอปุกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 
        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 

 

GE058 การเล่าเร่ืองข้ามสื่อ 3(3-0-6) 

 (Transmedia Storytelling)  
         ความส าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทัง้ห้ากับการเล่าเร่ือง 

หลกัการเล่าเร่ืองบนพืน้ฐานของความเป็นของแท้  ความไว้ใจ  และความดงึดดูใจ  
เพ่ือกระตุ้นการตอบสนองชเงบวกและกระตือรือร้นจากผู้ รับสารฝึกการเล่าเร่ือง
ข้ามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ทัง้ในสื่อดัง้เดิมและสื่อดิจิทลั  เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
ให้ความบนัเทิงและเพ่ือพฒันาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจและ
สงัคม 
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         Significance and relationship of five sensory receptors to storytelling. 
Principles of storytelling techniques based on authenticity, trustworthiness, 
and compelling elements to trigger audiences’  positive and enthusiastic 
responses.  Practice of storytelling across media, both in traditional and 
digital platforms, for entertaining and developing creativity in solving 
business and social problems. 

 

7.3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศกึษากรณีศกึษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของธุรกิจท่ีพงึมีตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม ลกูค้า พนกังาน และผู้ลงทนุ 
      Ethics for doing business, case studies in business ethics, business 
responsibility to society, environment, customers, employees, and investors 

 

   
GE103 การคดิเชงิออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
           หลกัการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพ่ือท าความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ 

โดยค านงึถงึผู้ ท่ีมีปัญหาเป็นหลกั   การทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบ
วนซ า้อย่างมีระบบ เพ่ือสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ ท่ีมีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสร้างความ
แตกตา่ง เพ่ือเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม ่โดยการรวบรวม
มมุมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     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 

 

GE104 ธุรกจิออนไลน์ 3(3-0-6) 

 (Online Business)  
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          ภาพรวมของการท าธุรกิจออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถงึ
องค์ประกอบท่ีส าคัญในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์   ครอบคลุมโลจิสติกส์       
ซัพพลายเชน และระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาด
ส าหรับธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เข้าใจการท างานของ
ระบบส าหรับท าธุรกิจออนไลน์ท่ีใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน  เข้าใจมุมมองของทัง้ผู้ ซือ้ 
ผู้ขาย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบตัิการเพ่ือทดลองซือ้ขายจริง  
         Overview of online business, ranging from types of e- commerce, 
choices of online platforms available for conducting business, to other 
essential components of the e- commerce landscape such as basic 
knowledge of logistics, supply chain management, and e- payment 
methods; marketing  techniques particularly for online business, and 
providing insights about how systems of e-commerce platforms function 
through practical workshops; learning from both buyer and seller 
perspectives to gain comprehensive understanding about customers' 
needs and how to trade and conduct business online 

 

   
   
GE105 กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
           กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ 

การร่างสญัญาทางธุรกิจ  สญัญาเช่า สญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สญัญาจ้างงาน 
และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ 
     Law and regulation relating to entrepreneurial or startup business; 
business organization selection, business contract drafting, for example, 
rent contracts, licensing agreements, employment contracts and other 
related contracts;   acquiring business licenses, business tax planning and 
current issues about law for entrepreneurs 

 

GE106 กฎหมายพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
           กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซือ้ขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน 
 



21 
 

ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมลู
และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
          Electronic Transactions Law, sales contracts, payment and  
electronic funds transfer.  Electronic Data Interchange Law, Electronic 
Signature Law and Data Protection Law.  Computer Related Crime, online 
dispute resolution and case studies relating to electronic transactions 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Trading and Investment)  
           รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ ข้อมลูส าคญัท่ีควรพิจารณาในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  ศกึษาปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การด าเนินธุรกิจและราคาหลกัทรัพย์  กลยทุธ์การซือ้ขายหุ้นแบบตา่ง ๆ  การ
ใช้แอปพลิเคชนัตา่ง ๆ ในการวิเคราะห์ การจดัพอร์ตการลงทนุ และการจ าลองการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
          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 การบริหารความม่ังคั่ง 3(3-0-6) 
 (Wealth Management)  
           ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภยั พันธบตัร 

และการออมประเภทอื่น ๆ  การวางแผนแนวทางการเงินส าหรับคนยคุใหม ่การเงิน
สว่นบคุคล 
          Basic knowledge essential for banking industry, assurance, bonds, 
and other savings patterns, financial plans for new generation, personal 
financial management 

 

GE109 ธุรกจิอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Food Business for Wellness and Beauty)  
           ความหมาย ลกัษณะความส าคญัและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม  ประเภทและตวัอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ท่ี
ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคมุผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพ
และความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food in wellness and beauty, 
types and examples of commercial food products for wellness and beauty, 
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production processes and controls of food production for wellness and 
beauty, trends in food production for wellness and beauty 

GE110 สัมมาทฏิฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Right View Entrepreneurship)  
             ความหมายและคณุประโยชน์ของสมัมาทิฏฐิ  กระบวนการและเทคนิคใน

การพัฒนาสมัมาทิฏฐิให้เกิดมีขึน้ได้ในชีวิตประจ าวนั  การน าสมัมาทิฏฐิมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต  การบริหารจดัการ  การแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ 
           Meaning and benefits of Right View.  Process and techniques in 
developing Right View in daily life.  How to supply Right View into personal 
life management, administrative management, as well as problem and 
conflict solutions in entrepreneurs’ business operations. 

 

 

 

 

7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลงังาน
ทดแทน รวมทัง้วิทยาการเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหม่ท่ีมีต่อการเปลี่ ยนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
          Impact of advance in modern technology on environment, farm 
production, medical, communication, biological technology, power storage 
equipment and systems, 3- D printing technology, smart materials, 
alternative energy technology, new technology affecting ways of life, 
business management, and world economy 

 

GE203 การคดิเชงิวิเคราะห์ส าหรับธุรกจิ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
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         พืน้ฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีมีต่อธุรกิจ เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
        Introduction to mathematics and statistical analysis in business, 
techniques and tools assisting effective analytical and synthetic thinking 

 

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Smart Farming)  
         เกษตรกบัชีวิตประจ าวนั ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศกึษาการท าธุรกิจเกษตร 
        Farming and everyday life, local wisdom in farming, use of technology 
in farming, sustainable farming theory, use of farm produce and waste, 
farming trends in Thailand, case studies on farming business 

 

GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

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

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดแูลผิวหนงั  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้น
ผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื อ้
เคร่ืองส าอาง  หลักการใช้เคร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม 
นวตักรรมเคร่ืองส าอางท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสขุภาพและความงาม 
              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 

 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Herbs Wisdom)  
           ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัสมนุไพรไทย  ภมูิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบนั

ในการใช้สมนุไพรไทย  สรรพคณุของสมนุไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์และ
อตุสาหกรรม   
          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  
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GE207 เทคโนโลยีดจิทิลั 3(3-0-6) 

 (Digital Technology)  
        ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปรับตวัเพ่ือรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยคุดิจิทลั 
        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 เกมดจิทิลั 3(3-0-6) 

 (Digital Games)  
         เทคนิคการตดัสินใจ  เทคนิคการแข่งขนั ความรู้ท่ีจ าเป็นในการเลน่เกมดิจิทลั  

กรณีศกึษาเกมดิจิทลั 
         Decision- making techniques, competition techniques, knowledge 
required in playing digital games, case studies related to digital games 

 

 

7.3.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 

 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พืน้ฐานของมนุษย์  

โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทาง
ปรัชญา ทัง้ในด้านท่ีเป็นปัจเจก และในด้านท่ีมีมิติสมัพนัธ์กบัสงัคมรอบตวั 
         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 

 

   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึน้ของความหมายในทางศิลปะ 

ตลอดจนความสมัพนัธ์ของความจริง ความรู้ และคณุคา่ในงานศิลปะ 
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          Study of paradigms and meanings of art and its relationship to reality, 
knowledge, and values of art works 

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของ

ธรรมชาติ ศาสนา สงัคม และวฒันธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงตอ่ความรู้สกึ
ของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม 
วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เร่ืองรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ทัง้แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ 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 

 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเลา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งเร่ืองเล่ากบั

ชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนือ้หา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ืองเพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       Meanings and functions of narratives, relationship between narratives 
and life, society, economy, politics, culture, and psychology; analysis of 
contents, forms, and techniques used in various forms of media; practices 
in effective and purposeful storytelling 
 
 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการตีความละครและภาพยนตร์ วฒันธรรม

การสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสงัคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และ
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ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศกึษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึก
ปฏิบตัิ 
         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 

GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 

 (Tales of the World)  
         ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของนิทานท่ีมีต่อมนุษยชาติ  

ลกัษณะเด่นของนิทานทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตีความนิทานส าคญั
บางเร่ืองทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก 
        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 

 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6) 

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

กมุารี ความส าคญั ลกัษณะเดน่ คณุคา่ และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ท่ีมีตอ่วงการหนงัสือและสงัคมไทย 
         HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and writing, importance, 
outstanding characteristics, values, and beauty of her writing, as well as the 
roles of her writing on Thai society and publishing circles 

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวตัิความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 

ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวลัซีไรต์ท่ีมีตอ่วงวรรณกรรมไทย 
        History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A.  Write) , importance, 
values, and roles of Southeast Asian Writers Award on Thai literary circle 

 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Poetry Recitation)  
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         หลกัการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ 
กลอน ร่าย และท านองการอา่นแบบตา่ง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขบั สวด เห่ พากย์ 
รวมทัง้กลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกบับทอา่น 
        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 

 

GE310 นาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 

 (Thai Classical Dance)  
         หลกัเบือ้งต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพืน้ฐาน                   

เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแมบ่ท 
          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) 

 

GE311 แดนซ์ 3(2-2-5) 

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

K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทตา่ง 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 

 

GE312 การขับร้อง 3(2-2-5) 

 (Singing)  
         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกบัรูปแบบของงาน 
        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 

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
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         การฟังดนตรีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึง้ในคุณค่าของการฟัง
ดนตรี  รวมถึงพฒันาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและ
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 

 

GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพ่ือ

ขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไม้เป็นภาพตวัแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สกึได้อย่างละเอียดลออ 
        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 พัสตราภรณ์ 3(3-0-6) 

 (Costume and Garment)  
         ประวัติของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่ง

ร่างกายให้เหมาะแก่ระดบับุคคล ยุคสมยัและจุดประสงค์ ทัง้ในบริบทวฒันธรรม
ของราชส านกัและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศกึษาการออกแบบพสัตราภรณ์ สืบคืน
ประวตัิ ภมูิหลงัของพสัตราภรณ์ไทย 
        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 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 

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

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   
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เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งหน้าเบือ้งต้น และเทคนิคการแต่งหน้า
ส าหรับการแสดง 
       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 

GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
       ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศิลปกรรม หลกัการวิจักษณ์ศิลปกรรม

ประเภทตา่ง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบนัเทิงร่วม
สมยัตา่ง ๆ ทัง้ในด้าน รูปแบบ เนือ้หา แนวคิดสนุทรียรส 
      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 

 

GE318 การละเล่นและเพลงพืน้บ้านไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวตัิความเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคณุค่าของการละเล่นพืน้บ้าน

ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพืน้บ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของ
สภาพสงัคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการ
ประยกุต์ใช้เพลงพืน้บ้านในโอกาสตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม 
            History, characteristics, genres, and values of Thai folk games in 
different regions of the country, Thai folk song genres, influence of social 
environment, geography, values, and principles of life on Thai folk games, 
application of traditional Thai folk songs appropriately used on different 
occasions 
 
 

 

 2) กลุ่มวัฒนธรรม   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 

 (Popular Culture)  
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         ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวัฒนธรรมประชานิยม และ
อิทธิพลท่ีมีต่อสงัคมไทย  ความสมัพันธ์ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมกับระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม  อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและสื่อมวลชน  บริบททาง
สงัคมและการเมือง  การบริโภควฒันธรรม และวิเคราะห์วฒันธรรมประชานิยมท่ีมี
อิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย เช่น แฟชั่น ดนตรี ละครโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ สินค้าของท่ีระลกึ ภาพถ่าย รายการโทรทศัน์ 
        Meaning, distinctive characteristics, origin and development of 
popular culture, and its impact on Thai society, relationship between 
popular culture and capitalism, cultural production industry and mass 
media, social and political contexts, cultural consumption, analysis of 
popular culture influencing people’s everyday life in Thai society, such as 
fashion, music, TV drama, film, souvenirs, photographs, and TV programs 

 

GE352 ส่ือบันเทงิอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Entertainment Media)  
            ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสมัพนัธ์ระหว่างสื่อบนัเทิงกบัสงัคมในประเทศต่าง ๆ   วฒันธรรม
การสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีต่อกันใน
ภมูิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเดน็น่าสนใจท่ีปรากฏในสื่อบนัเทิงอาเซียน 
         Distinctive and shared characteristics of entertainment media in 
ASEAN countries, relationship between entertainment media and society in 
different countries, creation and consumption of entertainment media in 
different countries, influence of entertainment media from ASEAN countries 
on each other, analysis of interesting issues existing in ASEAN 
entertainment media 
 
 
 
 
 

 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซียน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวฒันธรรมของประเทศ
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ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวฒันธรรมร่วมสมยัของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การปรับตวัและการดดัแปลงศิลปวฒันธรรมเพ่ือเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  แนวคิด
ชาตินิยม  และการแก้ไขวิกฤตของชาติ 
        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 อทิธิพลวัฒนธรรมต่างชาตใินศิลปะไทย 3(3-0-6) 

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบรูณาการวฒันธรรมตา่งชาติในสงัคมไทย  อิทธิพลของวฒันธรรม

อินเดีย ลงักา เขมร จีน  โลกมสุลิม และโลกตะวนัตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
        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 

 

GE355 ประวัตศิาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวตัิศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วา่ด้วยการพฒันา

ประเทศตามแบบตะวนัตก และผลกระทบท่ีมีต่อสงัคม  การศกึษา การเมือง การ
ปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถ่ิน 
ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารง
อยู่ของสงัคมไทยจากยคุพฒันาถงึโลกาภิวตัน์ 
            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 อุดมการณ์สร้างชาตขิองจีน 3(3-0-6) 

 (China’s National Ideology)  
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         พฒันาการด้านประวตัิศาสตร์ ปรัชญา ภมูิปัญญา การเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีสะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั 
         Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom, 
politics, administration, and economy, which reflect China’s national 
ideology from past to present 

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึน้ในโลก ทัง้มิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สงัคม รวมทัง้ความร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโลกปัจจุบนั รวมทัง้
เหตกุารณ์ส าคญัในประเทศไทยท่ีสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ในโลก  เพ่ือให้สามารถคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคญัของโลกท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ตา่ง ๆ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงได้ 
         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 3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
        ลกัษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวฒันธรรม  เกณฑ์การ

จ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสงัคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล
ของภาวะหลายภาษาท่ีมีตอ่พลเมืองในสงัคม  
        Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria for 
language classifications in society, linguistic interference and integration, 
and the influence of multilingualism on people in society 
 
 
 
 
 

 

GE359 การจัดการพพิธิภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
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         ความหมาย หน้าท่ี ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีต่อสังคม 
ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑ์  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์
และการจดัแสดง  พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน  ตวัแบบพิพิธภณัฑ์ภมูิ
ปัญญาไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสงัคมพิพิธภณัฑ์ในอดุมคติ  พิพิธภณัฑ์
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 

 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) 

 (Western Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็น

ปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลัง
สมยัใหม ่ เพ่ือเรียนรู้พืน้ฐานและพฒันาการทางความคิดท่ีเกิดขึน้ในโลกตะวนัตก 
          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 

 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 

 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวนัออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญ่ีปุ่ น เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหา
ส าคญัด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวนัออก 
           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 
 
 

 

GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) 

 (Tea Culture)  
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         ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวตัิศาสตร์ของสงัคมท่ีเก่ียวข้อง
กับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญ่ีปุ่ น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็น
ศกึษาวฒันธรรมชาในสงัคมไทย เช่น ความเช่ือและคติต่าง ๆ  เก่ียวกบัใบชาและ
การบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน า้ชาในภาคใต้  ชากับ
พิธีกรรม ชาในฐานะวฒันธรรมร่วมสมยัยคุโลกาภิวตัน์ 
         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 

 

GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6) 

 (Rice Culture)  
         ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมข้าว ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

ข้าวกับคนไทยทัง้ในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานท่ีจริง  
วิเคราะห์และสร้างสรรค์วฒันธรรมข้าวในบริบทสงัคมร่วมสมยั 
            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 

 

GE364 วัฒนธรรมน า้ 3(3-0-6) 

 (Water Culture)  
         วัฒนธรรมน า้ในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม 

บทบาทและความหมายของน า้ในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกับน า้ใน
ภมูิภาคตา่ง ๆ   ภมูิปัญญาของการจดัการน า้ของคนไทยในยุคอดีต  มโนทศัน์เร่ือง
วฒันธรรมน า้ในยคุชลประทาน  การจดัการน า้กบัปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั 
        Water culture in Thai literature, legends, tales, and works of art, role 
and meaning of water in royal ceremony, tradition and folklore relating to 
water in different regions, Thai local wisdom of the past regarding water 
management, concept of water culture in the era of irrigation, water 
management and problems in modern Thai society 

 

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 
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 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเช่ือเก่ียวกบัศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 

ไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วฒันธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตัง้ชุมชนชาวจีน
และการขยายตวัของชมุชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมยั  
อาทิในด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการ
ของการสร้างสงัคมจีนาภิวตัน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนท่ี
เดน่ ๆ ในสงัคมไทย  
          Shrine and oblation belief of the Chinese in Thailand, oblation and the 
creation of Chinese culture, shrine and the establishment of Chinese 
community and its expansion, role of shrine and oblation in contemporary 
context, such as tourism, creative economy, creative folklore, and 
development of Sinicization, case studies relating to shrine and oblation in 
Thai society 

 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาตพิันธ์ุในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีส าคญัในสงัคมไทย  การธ ารงไว้ซึง่ชาติพนัธุ์ ความ

แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ ใน
สงัคม  สงัคมพหุลกัษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพืน้ท่ีย่านท่ีอยู่
อาศยัของกลุม่ชาติพนัธุ์ในกรุงเทพมหานครท่ีส าคญั ๆ  
         Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity, ethnic 
diversity, advantages and disadvantages of ethnicity in society, plural 
society and challenge in ASEAN community, survey of some significant 
ethnic locations in Bangkok 

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Gender Diversity in Thai Society)   
            ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและกระบวนทัศน์ใน

การศึกษาความหลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ  ทัง้ทางวิทยาศาสตร์  ทาง
มานุษยวิทยา  ทางจิตวิทยา  และอื่น ๆ ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศใน
สงัคมไทย 
          Meaning of gender diversity, concepts used to study gender diversity 
in different dimensions, science, anthropology, and psychology, 
understanding of gender diversity in Thai society 

 

GE368 คตชินสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
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 (Creative Folklore)  
         ประวตัิความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนว

ใหม่เพ่ือการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสงัคม  รวมทัง้อิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อ
สงัคมไทยปัจจบุนั 
        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 

 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) 

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
         ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเก่ียวพนัระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวตัิของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศกึษานอกสถานท่ี 
         Meaning of archaeology, relationship between archaeology and works 
of art, art history in Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

 

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Local and Creative Cultural Products)  
          กระแสท้องถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ินกับเศรษฐกิจ

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรมของชุมชนท่ีน าไปสู่การสร้างสินค้าทางวฒันธรรม  กระบวนการสร้างและ
ผลิตสินค้าทางวฒันธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถ่ินบ้านเกิดเพ่ือแสวงหา
สินค้าจากสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์มา    ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวฒันธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 
           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 
 
 

 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพธีิในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
         ความหมายและหน้าท่ีของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  

พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวตัิศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและ
พระราชพิธีส าคญัในราชส านกัไทย 
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          Meaning and function of royal tradition and ceremony in Thailand, 
development of royal tradition and ceremony in Thai history, significant 
royal traditions and ceremonies in Thai royal court 

GE372 ประเพณีประดษิฐ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของ

ประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสงัคมกับ
บทบาทหน้าท่ีของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ท่ีมีต่อการสร้าง
วาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ใน
สงัคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
        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 

 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Tradition and Festivals in Thailand)  
         ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย  หน้าท่ีของประเพณีและเทศกาล

ต่อวิถีชีวิต  คติความเช่ือ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีใน
สงัคมไทย 
          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 
 
 
 

 

GE374 ประวัตศิาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 

 (History of Photography)  
         ประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและคุณค่าของภาพถ่าย

ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายท่ีมี
คุณค่าทัง้ทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การ
ผสมผสานทัง้ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  
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ความสามารถและทกัษะท่ีน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ภาพถ่ายเพ่ือจรรโลงใจต่อสงัคม 
        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 ประวัตศิาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวตัิศาสตร์และพฒันาการของแอนิเมชัน่ มมุมองท่ีหลากหลายของแอนิเมชั่น

ตัง้แต่ล าดบัเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทศันคติ
และอิทธิพลของเชือ้ชาติ เพศ เทคโนโลยี อตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรม และความขัดแย้ง
ระหวา่งศิลปะกบัอตุสาหกรรม 
         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 

 

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเช่ือ  ประเภทของความเช่ือ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ศึกษา

ความเช่ือ  ความสมัพันธ์ระหว่างความเช่ือกับสังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บ
ข้อมลูความเช่ือภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมลูความเช่ือ  ปรากฏการณ์ของความเช่ือและ
การประยกุต์ใช้ความเช่ือเพ่ือจดุประสงค์ต่าง ๆ ในสงัคมไทยร่วมสมยั 
      Meaning of faith, types of faith, concepts and theories used to study 
faith, relationship between faith and Thai society, faith data collection and 
analysis, phenomenon of faith, applying knowledge about faith for different 
purposes in contemporary Thai society 

 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) 

 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสงัคมตะวนัออกและตะวนัตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  
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การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษา
โหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
       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 

GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 

 (World Religions)  
        ความรู้เก่ียวกับศาสนาส าคญัของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินด ูปรัชญาและวตัรปฏิบตัิของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สงัคมยุค
ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วิเคราะห์การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมไทย 
       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 

 

GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 

 (Go)  
          การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขัน้พืน้ฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลาง

เกม และปิดเกม  ความหมายของพืน้ท่ี ลกัษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  
การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สตูรมมุและหมากเด็ด ประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรม 
       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 

 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 

 (Thai and International Chess)  
           ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัว

หมากรุกไทยและตวัหมากรุกสากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การ
นับศักด์ิและกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึก
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ปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเล่นและ
เข้าใจกลตา่ง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้ 
           History of Thai and International Chess, study of Thai and 
International Chess pawns, skills and tactics, scoring and strategy, practice 
of Thai and International Chess games 

 

7.3.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่ งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 1). กลุ่มคุณภาพชีวิต  

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสังคมดจิทิลั 3(3-0-6) 

 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
      ความหมายและความส าคญัของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคล

ให้เป็นผู้ รู้สารสนเทศโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมินค่า
สารสนเทศ  การจดัการเนือ้หาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
      Definition and importance of information literacy, the process of 
developing an information literate person through analyzing information 
needs, selecting information resources, accessing information, evaluating 
information, managing information, and using information ethically and 
legally 

 

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Discovery of Learning Society)  
          ความหมาย ความส าคญัขององค์ความรู้ท่ีมีต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการ
เรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความ
ต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ได้ตอ่ไป 
          Meaning and importance of knowledge in human resource 
development, developing and sharing knowledge, power of knowledge, 
concepts of learning organization, learning society and network, learning 
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dynamics, online learning society, learning resources, strategic 
development of learning society, systematic life-long learning 

GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 3(3-0-6) 

 (Media Literacy Skill)  
          ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อผู้บริโภค  หลักการ

และแนวคิดส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้เท่าทนัสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ 
ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  
โดยเน้นท าความเข้าใจเก่ียวกบับริบทของสื่อ ครอบคลมุเก่ียวกับอุตสาหกรรมสื่อ 
เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทตา่ง ๆ และกฎหมายเพ่ือการรู้เท่าทนัสื่อ 
           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 

 

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

 (Generation Z and Quality of Life)  
            แนวคิดและการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เจนเนอ

เรชั่นซี   ทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและบคุลิกภาพของเจนเนอเรชัน่ซี   การปรับตวัและการพฒันาชีวิตอย่าง
มีคณุคา่และ                  มีเป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ซียคุปัจจบุนั 
          Concepts and research applied to the development of Generation 
Z’s quality of life in various dimensions, body, intelligence, emotion, and 
society; factors affecting Generation Z’ s behaviors and personality, 
Generation Z’s self-adjustment and development 

 

   
GE405 จติวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคญัของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเจริญเติบโตและพฒันาการของบคุคล  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาในแตล่ะช่วงวยั 
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          Meaning and importance of development, factors affecting a 
person’s growth and development, theories on the development of human 
body, emotion, society, and intelligence at different ages 

GE406 จติวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 

 (Psychology and Self-Management)  
       หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสงัคมของบุคคลเก่ียวกับการรับรู้  การ
เรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) และการปรับตวัเพ่ือการรู้จกัตนเอง เข้าใจผู้อื่นและปรับตวัได้ มี
คณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
         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 จติวิทยาการท างานเป็นทมี 3(3-0-6) 

 (Psychology for Teamwork)  
            ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทัง้ใน

บทบาทของผู้ น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือ
จดัการกบัปัญหา  การสื่อสารเพ่ือเข้าใจผู้อื่น  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
          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 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6) 

 (Personality Development for Leaders)  
       ทฤษฎี หลกัปฏิบตัิ และทกัษะในการพฒันาบคุลิกภาพความเป็นผู้น า การเพ่ิม

ศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้ น าของตนทัง้ด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ 
อารมณ์ และพฤติกรรมสงัคม 
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      Theory, practice, and skill to develop leadership personality, 
maximizing leadership potential regarding intelligence, personality, 
emotion, and social behavior 

GE409 แฟช่ัน 3(3-0-6) 

 (Fashion)  
         ความรู้เบือ้งต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทัง้ของตะวันออกและตะวันตก  

การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชัน่ออกเป็นงานแสดงแฟชัน่  ประโยชน์ของ
แฟชัน่ตอ่สงัคม 
        Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, 
classification of fashion, fashion show, fashion and society 

 

GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 

 (Cooking)  
      ความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกบัอาหารทัง้ของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  

ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
      Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, cooking 
practice of both savory and dessert dishes 

 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Health and Beauty Care)  
        หลกัการดแูลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพและ

ความงาม  รวมถงึสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภณัฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health, 
beauty, as well as concentration and clear mind, beauty products 
 

 

   
   
   
   

 2) กลุ่มสังคมยั่งยืน  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 

 (Knowledge of the King)  
       การพัฒนาสังคมไทยตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน  เน้นสังคมสมัยใหม่  การ

เปลี่ยนแปลงทางสงัคม แนวคิด ความหมาย และการประยกุต์ภมูิปัญญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดบัครอบครัว  ชุมชน และสงัคมเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การด ารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตัน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชิญกบัวิกฤติ
โลกในยคุปัจจบุนั และการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       Development of Thai society from the past to present focusing on 
modern society, social change, concept, meaning, and application of 
sustainable economy wisdom into practice at both family and community 
levels, sustainable economy society and its existence amidst the stream of 
globalization, sustainable economy as a solution to current world crises, 
sustainable economy and way of life 

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 3(3-0-6) 

 (TCC and Our UTCC)  
          ประวตัิความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาท

ของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลยัหอการค้าไทยต่อสงัคมและประเทศในระดบั
ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคญัท่ีมีคณุูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
         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 

 

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่ งยืน 3(3-0-6) 

 (Social Studies for Sustainable Society)  
       หลกัการ แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ เหตกุารณ์ ปัญหาท่ีส าคญัของ

สังคมไทยและสงัคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดคณุประโยชน์ตอ่ตนเอง  ผู้อื่น และสงัคมท่ียัง่ยืน 
       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 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
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 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวฒันาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายท่ีส าคญั  ท่ีมาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย 
การจดัท ากฎหมายและกระบวนการนิติบญัญัติ  การบงัคบัใช้กฎหมายการตีความ   
การ             อดุช่องวา่ง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายท่ีส าคญัในชีวิตประจ าวนั  
บคุคล นิติบคุคล นิติกรรม บคุคลสิทธิทรัพยสิทธิ 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 

 

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  
           กฎหมายคุ้ มครองเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  

เคร่ืองหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ ละเมิด 
รวมถงึคดีท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญา 
           Intellectual property law, copyright, trademark; protection, licensing, 
registration and infringement of intellectual property including related case 
studies 

 

GE456 การท่องเที่ยวในเชงิภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลกัษณะ และความส าคญัของภูมิศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมและการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วฒันธรรม  การวางแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบัลกัษณะภูมิศาสตร์
และวฒันธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจการท่องเท่ียว 
          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 

 

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

 (Geography and History for Thai Tourism)  
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         ลกัษณะทางกายภาพและประวตัิศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย  
รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบท่ีมีตอ่การท่องเท่ียวไทย 
          Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions 
including society, culture, tradition, works of art, problems, and impacts on 
Thai tourism industry 

 

GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย 3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเก่ียวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเก่ียวกับความตายของ                      

นกัปรัชญาส าคญัของโลก  วิเคราะห์โลกทศัน์เก่ียวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต                   
เร่ืองเล่าวรรณคดี   เพ่ือให้เข้าใจถึงระบบความคิดเก่ียวกับความตายของคนไทย  
ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตวัตายอย่างมีสติ  แนวคิดเร่ืองชีวิตหลงัความตาย 
         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 

 

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลกัธรรมทางพทุธศาสนาเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  ทัง้ในชีวิต

ส่วนตวั การท างาน และการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม  โดยใช้กรณีศกึษาเหตกุารณ์
ในชีวิตจริงท่ีเผยแพร่ในสื่อตา่ง 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 

 

GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 

 (Ecological Consciousness)  
             มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสงัคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์
สื่อเพ่ือรณรงค์                   เร่ืองนิเวศส านกึ อาทิ การสร้างภาพยนตร์สัน้ การผลิต
โปสเตอร์เพ่ือประชาสมัพนัธ์                  การด าเนินโครงการเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  
การแสดงละครเวที 
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         Concepts of ecological consciousness among Thai people, 
relationship between humans and nature, origins of natural resources and 
environmental conservation in modern society, building ecological 
consciousness; ecological consciousness campaigns, short films, posters, 
and stage dramas 

GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Environment)  
          ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อนัเน่ืองมาจากระบบวฒันธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยัง่ยืน 
          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 

 

 

 

 

 

 

8. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome) 
 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา (Learning Outcome)  หมวดศกึษาทัว่ไป มีดงันี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

1) มีวินยั ตรงตอ่เวลา ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
2) มีความซื่อสตัย์ต่อหน้าท่ี 
3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบงัคบัของสว่นรวม 
4) มีจิตส านกึท่ีดีตอ่สงัคม 
5) มีความเสียสละและมีความอดทน 
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