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1. ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการ 

ภาษาองักฤษ   Bachelor of Science Program in Interdisciplinary Studies 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ไทย)   วิทยาศาสตรบณัฑติ (สหวิทยาการ) 

ช่ือย่อ (ไทย)   วท.บ. (สหวิทยาการ) 

ช่ือเตม็ (องักฤษ) Bachelor of Science (Interdisciplinary Studies) 

ช่ือย่อ (องักฤษ) B.Sc. (Interdisciplinary Studies) 

3. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  129 หน่วยกติ 

4. ระยะเวลาในการศึกษา  4 ปี 

5. ตวัอย่างวิชาทีน่่าสนใจ 

การสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดการการเปล่ียนแปลง (Creativity, Innovation and Change 

Management) 

ธุรกจิออนไลน์ (Online Business) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับ โซ่อปุทานและโลจิสติกส ์(Information Technology and 

Innovation for Supply Chain and Logistics) 

การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่และการสร้างตราสนิค้า (New Product Development and Branding) 

6. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

ผู้ประกอบการ 

นักพัฒนาธุรกจิ 

นักวิจัยและพัฒนา 

ผู้จัดการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

พนักงานในธุรกจิที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
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หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาสหวิทยาการ 
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2561 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
            
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 
  ภาษาไทย     :  หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสหวทิยาการ 
  ภาษาองักฤษ    :  Bachelor of Science Program in Interdisciplinary Studies 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ชื่อเตม็ (ไทย)    :  วทิยาศาสตรบณัฑติ (สหวทิยาการ)  
  ชื่อยอ่ (ไทย)    :  วท.บ. (สหวทิยาการ) 
        ชื่อเตม็ (องักฤษ)    :  Bachelor of Science (Interdisciplinary Studies) 
          ชื่อยอ่ (องักฤษ) )     :  B.Sc. (Interdisciplinary Studies) 
 
3. วิชาเอก / ความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 
  มคีวามรู้ความเข้าใจและทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชพี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
         129  หน่วยกติ 

 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
  5.1 รปูแบบ  
       เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี หลกัสูตร 4 ปี 
            5.2  ประเภทของหลกัสตูร 
                  หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 
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 9. ช่ือ นามสกลุ และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร  
 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชาเอก ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(เคม)ี 

นางเกศศริ ิ 
เหล่าวชริะ
สุวรรณ  
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Chemistry 
 
เคม ี

Texas A&M University, 
Kingsville, USA 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2540 
 

2537 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(เคม)ี 

นางภชัร ี
สทิธกิจิโยธนิ 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

เคมชีวีภาพ 
 
เคม ี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   
วโิรฒ ประสานมติร 
วทิยาลยัครจูนัทรเกษม 

2538 
 

2534 
ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์
(สถติ)ิ 

นางสาวลกัขณา 
เศาธยะนนัท ์
 

สต.ม. 
วท.บ. 

สถติ ิ
คณติศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2535 
2527 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(คณติศาสตร)์ 

นายสุชพี 
งามเจรญิ 
 
 

พบ.ม. 
 

วท.บ. 

สถติปิระยกุต์ 
 
คณติศาสตร-์
คอมพวิเตอร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2525 
 

2523 

อาจารย ์ นายธรีวุฒ ิ
หวงัอ านวยพร 
 
 

วท.ม. 
ค.บ. 

เคม ี
เคม ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2542 
2538 

 
 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  
  11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  จากแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพมนุษยแ์ละ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นการพัฒนาก าลังคนให้มี
ความสามารถในการแข่งขนั ใหเ้ป็นคนทีม่สีมรรถนะและศกัยภาพหลากหลายส าหรบัการท างานในอุตสาหกรรม
ใหม่และเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ จงึจ าเป็นต้องสรา้งฐานการพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาในอนาคต โดยปรบัเปลี่ยนการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน เนื้อหาสาระ และประสบการณ์  
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1   หลกัสตูร  
    3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
       ตลอดหลกัสตูร 129 หน่วยกติ 
      3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร   
       1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     30 หน่วยกิต 
                                 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั    21 
                                          กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร      15 
                                   กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ         3 
                                   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี       3 
                                         ข. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก จากกลุ่มวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
                                            กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร   
                                 กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ   
                                 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
                                 กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม   
                                 กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื           
       2)  หมวดวิชาเฉพาะ        93 หน่วยกิต 
         ก.  กลุ่มวิชาแกน        24 หน่วยกิต 
         ข.  กลุ่มวิชาเอก                   69 หน่วยกิต 
          - วิชาเอกบงัคบั                  30 หน่วยกิต 
          - วิชาเอกเลือก       39 หน่วยกิต 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี               6 หน่วยกิต 
    3.1.3  รายวิชา 
      3.1.3.1 รหสัวิชา 
                รายวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย 2 หลกัแรกเป็นตวัอกัษร และตามดว้ยตวัเลข 3 หลกั                
มคีวามหมายดงันี้ 
                         (1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
                   หลกัที ่1-2     GE หมายถงึ   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
                   หลกัที ่  3      0   หมายถงึ   กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร 
                        1   หมายถงึ   กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ 
                             2  หมายถงึ    กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                             3  หมายถงึ    กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
                             4  หมายถงึ    กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื 
                             หลกัที ่ 4-5    ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 
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                         (2) หมวดวชิาเฉพาะ 
                          หลกัที ่1-2   ST  หมายถงึ  วชิาแกนคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
                                              SA  หมายถงึ  วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์อนิเมชัน่                           
                                              SD  หมายถงึ  วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร  

                                              SF  หมายถงึ  วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ 
                                                                 เทคโนโลยกีารอาหาร 
                                              SI  หมายถงึ  วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ               
                                                                และการสื่อสาร 
                                              SM หมายถงึ วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาวศิวกรรมการเงนิ                                                            
                                              SP   หมายถงึ  วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

                                                        SS   หมายถงึ  วชิาเฉพาะดา้น สาขาวชิาสหวทิยาการ 
                            หลกัที ่  3        1   หมายถงึ  ชัน้ปีที ่1 
                                       2  หมายถงึ   ชัน้ปีที ่2 
                                       3  หมายถงึ   ชัน้ปีที ่3 
                                       4  หมายถงึ   ชัน้ปีที ่4 
                            หลกัที ่ 4-5   ล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99  ประกอบดว้ย 
                                           เลข 01 - 20   หมายถงึ  รายวชิาแกน 
                                                 เลข 21 - 50   หมายถงึ  รายวชิาเอกบงัคบั 
                                                 เลข 51 - 99   หมายถงึ  รายวชิาเอกบงัคบัเลอืก 
                    3.1.3.2  รายวิชา 
                 1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต ม ี5 กลุ่มวชิา จ านวน 30 หน่วยกติ  
           กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)  
           กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  
           กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science and Technology)  
           กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetics and Culture)  
           กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื (Quality of Life and Sustainable Society)   
 
ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั นกัศกึษาทุกคนตอ้งเรยีน จ านวน 21 หน่วยกติ  ดงันี้  
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills)  
   กลุ่มภาษา จ านวน 15  หน่วยกติ  
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รหสัวิชา 
Course 
Code          
  

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชพี 
 (Thai for Careers) 

3(3-0-6)     

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 
(English for Communication 1*)    

3(3-0-6)     

GE003 
 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
GE002*หรอื 
คะแนน TOEIC 
หรอืเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
GE003*หรอื 
คะแนน TOEIC 
หรอืเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศกึษาก่อน 
GE003*หรอื 
คะแนน TOEIC 
หรอืเทยีบเท่า
ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 

  
* หมายเหต ุ 

1.  นักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (Native  English Speaker) และ/หรอื
นกัศกึษาทีเ่รยีนในหลกัสูตรทีใ่ชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอนเตม็เวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบยีน
วชิาภาษาอังกฤษทัง้ 4 วิชา  คือ GE002  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1  GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 GE004  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1  และ GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชพี 2 และตอ้งผ่านการประเมนิผลตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 
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2.  นักศกึษาทีย่ ื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC หรอืเทยีบเท่า  จะต้องด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้น
ภายในภาคเรยีนที ่2  ของปีการศกึษาที ่2  ทีเ่ขา้ศกึษา  โดยผลคะแนนภาษาองักฤษต้องมอีายุไม่เกนิ 2 ปี  นบัจากวนัที่
ผลสอบประกาศและตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์ารเทยีบผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษดงัต่อไปนี้  

 
เกณฑ ์ก. หลกัสตูรนานาชาตทิีใ่ชภ้าษาองักฤษ 
              ในการเรยีนการสอนเท่านัน้ 

เกณฑ ์ข. หลกัสตูรทีใ่ชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษา    
               อื่น ๆ  ในการเรยีนการสอน 

1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา  GE002  และ GE003    

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึน้ไป 
     ใชท้ดแทนรายวชิา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึน้ไป  
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002  และ GE003 

3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003 และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึน้ไป 
    ใชท้ดแทนรายวชิา  GE002 GE003 GE004 และ      
    GE005 

3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึน้ไป  
    ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003 และ GE004 
 4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึน้ไป   
   ใชท้ดแทนรายวชิา GE002 GE003 GE004     
    และ GE005 

 
            2.1  ส าหรบันกัศกึษาในหลกัสตูรทีใ่ชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาอื่น  ๆ   ในการเรยีนการสอน 
      2.1.1   เมื่อขอยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ์ข. นักศกึษา
จะต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาอื่น ๆ  ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลยัทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ได้รบั  
การยกเวน้  เพื่อใหม้จี านวนหน่วยกติครบตามทีห่ลกัสตูรก าหนด 
     2.1.2  นักศกึษาทีข่อยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสงูกว่าทีก่ าหนดไว้
ในเกณฑ์ ข. ให้เป็นไปตามเกณฑ ์ก. โดยจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษนัน้ ๆ  และต้องผ่านการประเมนิผล
ตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเหน็ชอบ 
 

2. กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship)  
จ านวน  3  หน่วยกิต           

   
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
 (Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 
 

3(3-0-6)  
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 3.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (Science and Technology)  จ านวน   3  หน่วยกิต  
 
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
 (Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE201 การคดิเชงินวตักรรมทางดิจิทิลัและการโคด้                          3(3-0-6)  
                    (Digital Innovation Thinking and Coding) 
  

ส่วนท่ี 2     หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปน้ี 
กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวชิาธุรกจิและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
กลุ่มวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสงัคมยัง่ยนื  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  (Language and Communication Skills)           

                                                    
รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

     1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวยีดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  

 (Burmese for Communication)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

    2) กลุ่มทกัษะการส่ือสาร   
GE051 มติแิห่งศพัท ์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   
GE052 การเขยีนโครงการทางวชิาการและวจิยั 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอ่านและการเขยีนทางธุรกจิ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพื่อพฒันาชวีติ 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทกัษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัขา่วพลเมอืง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
GE058 การเล่าเรือ่งขา้มสื่อ 3(3-0-6)  
 (Transmedia Storytelling) 

 
  

           2.  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
GE102 จรยิธรรมธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคดิเชงิออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกจิออนไลน์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบือ้งตน้ส าหรบัผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE106 กฎหมายพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบรหิารความมั่ ่งคัง่ 3(3-0-6)  

 (Wealth Management)   
GE109  ธุรกจิอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Food Business for Wellness and Beauty)   
GE110 สมัมาทฏิฐเิพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Right View Entrepreneurship)   

           3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคดิเชงิวเิคราะหส์ าหรบัธุรกจิ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอจัฉรยิะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภมูปัิญญาสมนุไพรไทย 3(3-0-6)  

 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยดีจิทิลั 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดจิทิลั 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   
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รหสัวชิา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 

Prerequisite 

           4.  กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร ์   
GE301 ปรชัญาความรกั 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรชัญาศลิปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รปูรสกลิน่สเีสยีง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
GE304 เรือ่งเล่าในโลกสมยัใหม่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตคีวามละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 3(3-0-6)  
 เจา้ฟ้ามหาจกัร ีสรินิธร รฐัสมีาคุณากรปิยชาติ   
 สยามบรมราชกุมาร ี   
 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s   
 Writing)   
GE308 วรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านรอ้ยกรองไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศลิป์ไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE312 การขบัรอ้ง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรวีจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเครือ่งแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศลิปะวจิกัษณ์ 3(3-0-6)  
 (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพืน้บา้นไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   

                          2) กลุ่มวฒันธรรม 
GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 สื่อบนัเทงิอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศลิปวฒันธรรมอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อทิธพิลวฒันธรรมต่างชาตใินศลิปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวตัศิาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6)  
 การปกครอง   
 (History of  Thailand’s Society after   
 Revolution)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE356 อุดมการณ์สรา้งชาตขิองจนี 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE359 การจดัการพพิธิภณัฑ ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรชัญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรชัญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6)  
 (Rice Culture)   
GE364 วฒันธรรมน ้า 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจนี 3(3-0-6)  
 ในประเทศไทย   
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาตพินัธุใ์น 3(3-0-6)  
 สงัคมไทย   
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE368 คตชินสรา้งสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
GE369 โบราณคดขีองไทยและประเทศใกลเ้คยีง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring   
 Countries)   
GE370 ทอ้งถิน่กบัการสรา้งสรรคส์นิคา้ทางวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
GE371 ราชประเพณแีละพระราชพธิใีนสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
GE372 ประเพณีประดษิฐ ์ 3(3-0-6)  
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณแีละเทศกาลในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Tradition and Festival in Thailand)   
GE374 ประวตัศิาสตรข์องภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวตัศิาสตรแ์อนิเมชัน่ 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเชื่อในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  
 (Go)   
GE380 หมากรกุไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

         5.  กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 
 1)  กลุ่มคณุภาพชีวิต   
GE401                                                             ทกัษะการรูส้ารสนเทศในสงัคมดจิทิลั 3(3-0-6)  
 (Information Literacy Skills in Digital Society)   
GE402 เปิดโลกกวา้งสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 3(3-0-6)  
 (Discovery of Learning Society)   
GE403 ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ 3(3-0-6)  
 (Media Literacy Skill)   
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซ ีกบัคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)  
 (Generation Z and Quality of Life)   
GE405 จติวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6)  
 (Developmental Psychology)   
GE406 จติวทิยากบัการบรหิารตนเอง 3(3-0-6)  
 (Psychology for Self-Management)   
GE407 จติวทิยาการท างานเป็นทมี 3(3-0-6)  
 (Psychology for Teamwork)   
GE408 การพฒันาบุคลกิภาพผูน้ 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 การดแูลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Health and Beauty Care)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Curse Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 2)  กลุ่มสงัคมยัง่ยืน   
GE451 ศาสตรข์องพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)   
GE453 สงัคมศกึษาเพื่อสงัคมทีย่งัยนื 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรบัชวีติประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรพัยส์นิทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเทีย่วเชงิภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภมู-ิประวตัศิาสตรก์ารท่องเทีย่วไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศัน์เรือ่งความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกบัการแกปั้ญหาชวีติ 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิง่แวดลอ้มในอาเซยีน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
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                                  (2) หมวดวิชาเฉพาะ มี  2  กลุ่มวิชา  จ านวนรวม  93  หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
                            2.1) กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต   
  
รหสัวิชา 
Course 
Code          
  

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

SS001 ความรูเ้บือ้งตน้สหวทิยาการทางวทิยาศาสตร์ 
(Introduction to Interdisciplinary Studies in 
Sciences) 

3 (3-0-6)   

SS002 การจดัการระบบสารสนเทศ 
(Informaion System Management) 

3 (3-0-6)  เทยีบเท่า 
SP332 

SS003 จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Ethics and Law in Information Technology) 

3 (3-0-6) เทยีบเท่า 
SI422 

SS004 การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) 

3 (3-0-6) เทยีบเท่า 
HO118 

SS005 การวเิคราะหเ์ทคโนโลยกี าเนิดใหม่ 
(Analysis of Emerging Technologies) 

3 (3-0-6)  

SS006 กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 
(Group Dynamics) 

3 (2-2-5) เทยีบเท่า 
HO302 

SS007 การเขยีนโครงการทางวชิาการและวจิยั                  
สหวทิยาการทางวทิยาศาสตร ์
(Acadimic and Research Project Writing in 
Interdisciplinary Studies of Sciences) 

3 (2-2-5)  

SS008 ระเบยีบวธิวีจิยัและประสบการณ์ภาคสนาม  
สหวทิยาการทางวทิยาศาสตร ์ 
(Research Methodology and Field Work  
in Interdisciplinary Studies of Sciences) 

3 (3-0-6)  
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                   2.2) กลุ่มวิชาเอก จ านวน 63 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
                    1)  วิชาเอกบงัคบั จ านวน 30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 5 กลุ่มวชิา คอื 
                                                 ก.  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม  6 หน่วยกิต   
                                                             ข.  กลุ่มการจดัการธรุกิจ  6 หน่วยกิต 
                                                             ค.  กลุ่มโลจิสติกส ์ 6 หน่วยกิต 
                                      ง.  กลุ่มการขบัเคล่ือนผู้ประกอบการ  6 หน่วยกิต 
                                 จ.  กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
 

รหสัวิชา 
Course 
Code          
  

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 

 ก. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
นวตักรรม       

  

SS101 นวตักรรมทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
(Modern Innovation Technology) 

3 (3-0-6)   

SS301 การสรา้งสรรค ์นวตักรรม และการจดัการ 
การเปลีย่นแปลง 
(Creativity, Innovation and Change 
Management) 

3 (3-0-6) เทยีบเท่า 
BE312 

  

ข. กลุ่มการจดัการธรุกิจ   
  

SS102 การเริม่ตน้แนวคดิธุรกจิ 
(Business Idea Initiation) 

3 (3-0-6)  เทยีบเท่า 
BE352 

SS201 ธุรกจิออนไลน์ 
(Online Business) 

3(3-0-6)   

 

 ค. กลุ่มโลจิสติกส ์    
SS203 ความรูพ้ืน้ฐานดา้นโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์ 

(Fundamental of Supply Chain and Logistics) 
3(3-0-6)  เทยีบเท่า 

BN 201 
SS204 เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมส าหรบั    

โซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์
(Information Technology and Innovation for 
Supply Chain and Logistics) 

3(3-0-6)  เทยีบเท่า 
BN 402 
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 ง. กลุ่มการขบัเคล่ือนผู้ประกอบการ   
SS202  หลกัการประกอบการ 

(Principles of Entrepreneurship) 
3 (3-0-6)  เทยีบเท่า

BE301 
SS401 การพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละการสรา้ง 

ตราสนิคา้ 
(New Product Development and Branding) 

3 (3-0-6)  เทยีบเท่า
BE201 

   จ. กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
SS402 สหกจิศกึษา 

(Cooperative Education) 
            6 (0-40-20)  ไดร้บัความ

เหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ
หลกัสตูร 

 

                                                2) วิชาเอกเลือก  จ านวน 39 หน่วยกิต  ดงันี้ 
                            ให้นักศกึษาเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป และรายวชิาที่เปิดสอน                   
ในระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ โดยอยู่ในความเห็นชอบของ
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
                 
                     (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน  6  หน่วยกิต 
                      ให้นักศกึษาเลอืกเรยีนวชิาเลอืกเสรอีย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวชิาในหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปและหลักสูตรอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ                
ทัง้ในและต่างประเทศทีม่ขีอ้ตกลง/ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัหรอืไดร้บัการรบัรองจากส านกังาน ก.พ.  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

แสดงแผนการศึกษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ 
 

ปีท่ี 1 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 3 วชิา 9 - 
 วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 1 วชิา 3 - 

SS001 วชิาแกน : ความรูเ้บือ้งตน้สหวทิยาการ 
              ทางวทิยาศาสตร ์

3 (3-0-6) - 

SS101 วชิาเอกบงัคบั : นวตักรรมทางเทคโนโลย ี
                    สมยัใหม่ 

3 (3-0-6) - 

รวม 18  
 
 
ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 2 วชิา 6  
 วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 1 วชิา 3  

SS002 วชิาแกน : การจดัการระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6)  

  SS102 วชิาเอกบงัคบั : การเริม่ตน้แนวคดิธุรกจิ   3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 1 วชิา 3  

รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 1 วชิา 3  

SS003 วชิาแกน : จรรยาบรรณและกฎหมายทางดา้น 
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 (3-0-6)  

SS201 วชิาเอกบงัคบั : ธุรกจิออนไลน์ 3 (3-0-6)  

SS202 วชิาเอกบงัคบั : หลกัการประกอบการ 3 (3-0-6)  

SS203 วชิาเอกบงัคบั : ความรูพ้ืน้ฐานดา้นโซ่อุปทาน 
                    และโลจสิตกิส ์

3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก  1 วชิา 3  

รวม 18  

 
 
ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-บงัคบั 1 วชิา  3  
SS204 วชิาเอกบงัคบั : เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

                    นวตักรรมส าหรบัโซ่อุปทาน               
                    และโลจสิตกิส ์

3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก  4 วชิา 12  
รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วชิาศกึษาทัว่ไป-เลอืก 1 วชิา  3 - 
SS301 วชิาเอกบงัคบั : การสรา้งสรรค ์นวตักรรม  

                    และการจดัการ 
                    การเปลีย่นแปลง 

3 (3-0-6)  

SS004 วชิาแกน : การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ             3 (3-0-6)  
 วชิาเอกเลอืก 3 วชิา 9  

รวม 18  
 
 
ปีท่ี 3 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SS005 วชิาแกน : การวเิคราะหเ์ทคโนโลยกี าเนิดใหม่ 3 (3-0-6)  
SS006 วชิาแกน : กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 3 (2-2-5)   
SS007 วชิาแกน :  การเขยีนโครงการทางวชิาการ  

               และวจิยัสหวทิยาการทาง 
               วทิยาศาสตร ์              

3 (2-2-5)  

 วชิาเอกเลอืก 2 วชิา 6  
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา 3  

รวม 18  
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ปีท่ี 4 ภาคต้น 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SS008 วชิาแกน : ระเบยีบวธิวีจิยัและประสบการณ์ 
              ภาคสนามสหวทิยาการ                         
              ทางวทิยาศาสตร ์ 

3 (3-0-6)  

SS401 วชิาเอกบงัคบั : การพฒันาผลติภณัฑใ์หมแ่ละ             
                    การสรา้งตราสนิคา้ 

3 (3-0-6)  

 วชิาเอกเลอืก 2 วชิา 6  
 วชิาเลอืกเสร ี1 วชิา 3  

รวม 15  
 
 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย 

รหสัวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SS402  สหกจิศกึษา 6 (0-40-20) ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ
หลกัสตูร 

รวม 6  
 
หมายเหตุ      - คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีามารถปรบัเปลีย่นแผนการเรยีนไดต้ามความเหมาะสม                           
                     โดยจะมปีระกาศแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ   

-  นกัศกึษาสามารถปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาในการจดัแผนการเรยีนทีเ่หมาะสม 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
        1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป-บงัคบั   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
     (1)  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 
                          ก.  กลุ่มวิชาภาษา 
GE001     ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ                                                                                              3(3-0-6)     
              (Thai for Careers)  
           พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน  การเขยีน การใชภ้าษาไทยเพื่อ
พฒันาความคดิและอาชพีการงาน ฝึกปฏบิตัทิกัษะการใชภ้าษาไทยโดยใชบ้ทเรยีน บทอ่าน และแบบฝึกหดัทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัอาชพีตามสาขาของผูเ้รยีน 
  
GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1        3(3-0-6) 
  (English for Communication 1)  
         พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติประจ าวนั โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญั และรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาสัน้ ๆ   การพูดทกัทาย เริม่ต้นบทสนทนา แนะน า
ตนเอง ต้อนรบั ถามและตอบขอ้มลูอย่างง่าย การอ่านขอ้ความระดบัย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจบัใจความส าคญั
และแสดงความคดิเหน็ การเขยีนขอ้ความสัน้ ๆ ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
 
GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2        3(3-0-6) 
  (English for Communications 2)  
  ศึกษาก่อน  GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  
                                   หรือเทียบเท่า  
          พฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั  โดยเน้นทกัษะการฟังเพื่อจบั
ใจความส าคญัและรายละเอยีดจากขอ้ความหรอืบทสนทนาทีซ่บัซอ้นขึน้  การมสี่วนรว่มในการสนทนาโดยการ
ถามตอบ และแสดงความคดิเหน็  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีพ่บในชวีติประจ าวนั รวมทัง้การน าเสนอและ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูทางธุรกจิอย่างง่าย  การอ่านขอ้ความในหวัขอ้ทีห่ลากหลายทัง้ในรปูแบบทัว่ไปและผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
GE004  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1      3(3-0-6) 
  (English for Communication in Careers 1)  
  ศึกษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า  
        พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่สอดคล้องกบัสาขาวชิา บูรณาการทกัษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขยีน  ฝึกสนทนาทางโทรศพัทน์ าเสนอขอ้มลู  เปรยีบเทยีบและวเิคราะหข์อ้มลูทางธุรกจิ  
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เขยีนบนัทกึภายในและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ อ่านข่าวหรอืบทความเพื่อศกึษารายละเอยีดและสรุปใจความ
ส าคญั  ก าหนดใหม้กีารอ่านนอกเวลาและการศกึษาดว้ยตนเอง  
 
GE005  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 2      3(3-0-6) 
  (English for Communication in Careers 2)  
  ศึกษาก่อน GE004 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 หรือคะแนน TOEIC 450  
        หรือเทียบเท่า  
        พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกจิที่สอดคล้องกบัสาขาวชิา บูรณาการทกัษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขยีน  ฝึกเสนอและอภปิรายขอ้คดิเหน็ สมัภาษณ์งาน เขยีนประวตัสิ่วนตวัและจดหมาย
สมคัรงาน  อ่านข่าวหรอืบทความเพื่อศกึษารายละเอยีดและสรุปใจความส าคญั  ก าหนดใหม้กีารอ่านนอกเวลา
และการศกึษาดว้ยตนเอง  
 
         (2)  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
 
GE101 การประกอบการท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม      3(3-0-6) 
  (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และ
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถงึปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหาแนวคดิและหนทาง
เชงิสรา้งสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพฒันาต่อยอดให้เกิดการปฏบิตัิในเชงิธุรกิจ
อยา่งเป็นรปูธรรม  
 
         (3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Sceince and Technology) 
 
GE201 การคิดเชิงนวตักรรมทางดิจิทลัและการโค้ด                                                              3(3-0-6) 
  (Digital Innovative Thinking and Coding)   
        แนวคดิ มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรยีนรูแ้ละการ
แก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชนั และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สมยัใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวตักรรมที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของคนในสงัคม   
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ส่วนท่ี 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดงัต่อไปน้ี 
                   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร (Language and Communication Skills) 
                           ก.  กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลยเ์พ่ือการส่ือสาร         3(3-0-6) 
  (Malay for Communication)  
        ทกัษะการใช้ภาษามาเลยใ์นชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็น  
ต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
  
GE007 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร        3(3-0-6) 
  (Vietnamese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาเวยีดนามในชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็น
ต่อการใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า 
 
GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร            3(3-0-6) 
  (Burmese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาพม่าในชวีติประจ าวนัโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ  
การใชส้ื่อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขยีนแสดงความคดิเหน็ขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หน้า  
 
                       ข.  กลุ่มทกัษะการส่ือสาร  
GE051 มิติแห่งศพัท ์                                                                                                 3(3-0-6) 
  (Aspects of Vocabulary)  
         ศพัท์กบัการเรยีนภาษา โครงสร้างศพัท์  ตวัสะกดกบัการออกเสยีง  ความหมายของศพัท์  ประวตัิ
ค าศพัท์  วธิใีช้ค า  การบญัญตัศิพัท์  ทกัษะการใช้พจนานุกรม  การศกึษาค าเปรยีบเทยีบต่างศพัทภ์าษาไทย
และภาษาองักฤษ  
 
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั        3(3-0-6) 
  (Research and Academic Project Writing)  
      โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทางวิชาการ และ
โครงการวจิยัโดยใชภ้าษาทีช่ดัเจนและเหมาะสม  
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GE053 การอ่านและการเขียนทางธรุกิจ        3(3-0-6) 
  (Business Reading and Writing)  
         หลกัการและความส าคญัของการอ่านและการเขยีนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และส านวนธุรกิจในด้าน
ความหมายและการใช้ในบรบิทต่าง ๆ  วเิคราะห์และตคีวามบทความทางธุรกจิในสื่อสิง่พมิพ์ร่วมสมยัและสื่อ
ใหม ่ พฒันาทกัษะการเขยีนทางธุรกจิรปูแบบต่าง ๆ และฝึกปฏบิตัิ  
 
GE054 การอ่านเพ่ือพฒันาชีวิต         3(3-0-6) 
  (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคญัและคุณค่าของการอ่าน   ความสมัพนัธ์ระหว่างการอ่านกับการพฒันาชวีติ  
พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจบัใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความ                      
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชวีติและการปรบัตวัในโลกสมยัใหมอ่ยา่งมคีุณค่า  
 
GE055 ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน       3(3-0-6) 
  (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและการใช้สื่อเพื่ อ
ประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยสีื่อในการพูดและ
น าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจในลกัษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน                   
การเสนองานเพื่อการแขง่ขนัทางธุรกจิ การแถลงขา่ว และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
GE056 การส่ือสารระหว่างวฒันธรรม        3(3-0-6) 
  (Intercultural Communication)  
         ปรชัญา และแนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรม  โลกาภวิฒัน์  มติทิางวฒันธรรม และความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มวฒันธรรมในสงัคมโลก  องคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลกัษณ์  บทบาท
และความส าคญัของการสื่อสารข้ามวฒันธรรมที่มต่ีอปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรบัตวัเพื่อกลมกลนืกับ
วฒันธรรม  แนวทางการสื่อสารขา้มวฒันธรรมเพื่อลดความขดัแยง้และสรา้งการยอมรบัทัง้ในระดบับุคคลและ
ระดบัองคก์ร  
 
GE057 นักข่าวพลเมือง                        3(3-0-6) 
  (Citizen Reporter)  
         หลกัการ คุณธรรมและจรยิธรรมนักข่าวพลเมอืง เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพ แสง และเสยีง 
การเรยีบเรยีงขา่วสารและผลติเนื้อหาดว้ยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่  
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GE058 การเล่าเร่ืองข้ามส่ือ                                                                                                 3(3-0-6) 
          (Transmedia Storytelling)  
               ความส าคญัและความสมัพนัธข์องประสาทสมัผสัทัง้ห้ากบัการเล่าเรื่อง หลกัการเล่าเรื่องบนพื้นฐาน
ของความเป็นของแท้  ความไว้ใจ  และความดงึดูดใจ  เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเชงิบวกและกระตือรอืร้น                 
จากผูร้บัสาร  ฝึกการเล่าเรือ่งขา้มสื่อหลากหลายรปูแบบ  ทัง้ในสื่อดัง้เดมิและสื่อดจิทิลั  เพื่อจดุมุ่งหมายในการ
ใหค้วามบนัเทงิและเพื่อพฒันาการคดิสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาเชงิธุรกจิและสงัคม          
 
                       (2)  กลุ่มวิชาธรุกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
 
GE102   จริยธรรมธรุกิจและความรบัผิดชอบต่อสงัคม                                                  3(3-0-6) 
         (Business Ethics and Social Responsibility)  
            จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ การศกึษากรณีศกึษาดา้นจรยิธรรมธุรกจิ ความรบัผดิชอบของธุรกจิทีพ่งึมี
ต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม ลกูคา้ พนกังาน และผูล้งทุน 
 
GE103 การคิดเชิงออกแบบ          3(3-0-6) 
         (Design Thinking)   
              หลกัการของกระบวนการคดิเชงิออกแบบ  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ โดยค านึงถงึผูท้ี่มปัีญหา
เป็นหลักการทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ ้าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์ แนวทางและ
นวตักรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มปัีญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความ
แตกต่าง เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎแีละการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
 
GE104 ธรุกิจออนไลน์             3(3-0-6) 
  (Online Business)  
             ภาพรวมของการท าธุรกจิออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกิจออนไลน์  รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคญั    
ในระบบนิเวศของธุรกจิออนไลน์ ครอบคลุมโลจสิตกิส ์ซพัพลายเชน และระบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เทคนิคทางการตลาดส าหรบัธุรกิจออนไลน์ และการเรยีนรูเ้ชงิปฏิบตัิการเพื่อให้เข้าใจการท างานของระบบ
ส าหรบัท าธุรกจิออนไลน์ที่ใชอ้ยู่ในโลกปัจจุบนั  เขา้ใจมุมมองของทัง้ผู้ซือ้ ผู้ขาย และไดฝึ้กใชร้ะบบปฏบิตักิาร
เพื่อทดลองซือ้ขายจรงิ  
 
GE105 กฎหมายเบือ้งต้นส าหรบัผู้ประกอบการ                                                                 3(3-0-6) 
          (Law for Entrepreneur)  
               กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิ การเลอืกประเภทองค์กรธุรกจิ การร่างสญัญาทางธุรกิจ  
สญัญาเช่า สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ สญัญาจา้งงาน และสญัญาทางธุรกจิอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย 
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การขอใบอนุญาตประกอบกจิการ  การวางแผนภาษีส าหรบัผู้ประกอบการ และประเดน็อื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบั       
การประกอบธุรกจิ 
 
GE106 กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์                                                                                3(3-0-6) 
          (E-commerce Law)  
              กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ สญัญาซื้อขายสนิค้าและกฎหมายการโอนเงนิและการ
ช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์
 
GE107 การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์                                                                                 3(3-0-6) 
          (Trading and Investment)  
                รูจ้กัเศรษฐกจิไทยและธุรกจิไทย ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย ์ขอ้มูลส าคญัที่ควร
พจิารณาในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิและราคาหลกัทรพัย ์ กลยุทธก์ารซื้อ
ขายหุน้แบบต่าง ๆ  การใชแ้อพพลเิคชนัต่าง ๆ ในการวเิคราะห ์การจดัพอรต์การลงทุน และการจ าลองการซือ้
ขายหลกัทรพัย ์
 
GE108 การบริหารความมัง่คัง่                                                                                                   3(3-0-6) 
         (Wealth Management)  
             ความรูพ้ื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัธุรกจิการธนาคาร การประกนัภยั พนัธบตัร และการออมประเภทอื่น ๆ  
การวางแผนแนวทางการเงนิส าหรบัคนยคุใหม ่การเงนิส่วนบุคคล 
 
GE109 ธรุกิจอาหารเพ่ือสขุภาพและความงาม                                                               3(3-0-6) 
         (Food Business for Wellness and Beauty)  
             ความหมาย ลกัษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและ
ตัวอย่างผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุม
ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทศิทางของผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
 
GE110 สมัมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ                                                                                  3(3-0-6) 
          (Right View Entrepreneurship)  
               ความหมายและคุณประโยชน์ของสมัมาทฏิฐ ิ กระบวนการและเทคนิคในการพฒันาสมัมาทฏิฐ ิใหเ้กดิ
มขีึน้ได้ในชวีติประจ าวนั  การน าสมัมาทิฏฐมิาใช้ในการด าเนินชวีติ  การบรหิารจดัการ  การแก้ไขปัญหาและ 
ขอ้ขดัแยง้ในการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการ 
. 
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                       (3)   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ( Science and Technology) 
 
GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่       3(3-0-6) 
  (Modern Innovation Technology)  
               ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่มผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ผลิตภณัฑ์การเกษตร   การแพทย ์ 
การสื่อสาร เทคโนโลยชีวีภาพ อุปกรณ์หรอืระบบกกัเกบ็พลงังาน เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติ ิเทคโนโลยวีสัดุ
ฉลาด เทคโนโลยพีลงังานทดแทน รวมทัง้วทิยาการเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหมท่ีม่ต่ีอการเปลีย่นรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ การประกอบธุรกจิ และเศรษฐกจิโลก 
 
GE203 การคิดเชิงวิเคราะหส์ าหรบัธรุกิจ        3(3-0-6) 
         (Analytical Thinking for Business)  
             พื้นฐานการคดิวเิคราะห์ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติที่มต่ีอธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมอืที่ช่วยในการคดิ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
 
GE204 เกษตรอจัฉริยะ            3(3-0-6) 
  (Smart Farming)  
               เกษตรกบัชวีติประจ าวนั ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการเกษตร  ทฤษฎี
เกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย 
กรณศีกึษาการท าธุรกจิเกษตร 
 
GE205 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางเพ่ือสขุภาพและความงาม     3(3-0-6) 
  (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
               ความส าคญัของเครื่องส าอางส าหรบัสุขภาพและความงาม  ประเภทของผลติภณัฑ์เครื่องส าอาง   
ผลติภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลติภณัฑ์ตกแต่งสสีนับนใบหน้า  ผลติภัณฑ์
ส าหรบัช่องปาก  ผลติภณัฑส์ าหรบัเดก็และผูใ้หญ่  ผลติภณัฑแ์นวสปา  แนวทางเลอืกการเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง  
หลกัการใช้เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสรมิความงาม นวตักรรมเครื่องส าอางที่เป็นประโยชน์ในทาง
เทคโนโลยสีุขภาพและความงาม 
 
GE206 ภมิูปัญญาสมนุไพรไทย         3(3-0-6) 
  (Thai Herbs Wisdom)  
            ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัสมุนไพรไทย  ภูมปัิญญาคนไทยในอดตีและปัจจุบนัในการใช้สมุนไพรไทย  
สรรพคุณของสมนุไพรไทยดา้นการเกษตร  การแพทยแ์ละอุตสาหกรรม  
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GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั            3(3-0-6) 
  (Digital Technology)  
               ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจทิัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี ผลกระทบที่มีต่อ     
รูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่ อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ                  
ในยคุดจิทิลั 
 
GE208 เกมดิจิทลั              3(3-0-6) 
   (Digital Games)  
              เทคนิคการตดัสนิใจ  เทคนิคการแขง่ขนั ความรูท้ีจ่ าเป็นในการเล่นเกมดจิทิลั  กรณศีกึษาเกมดจิทิลั 
 
                      (4)   กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetic and Culture) 
                  ก.  กลุ่มสนุทรียศาสตร ์
GE301 ปรชัญาความรกั             3(3-0-6) 
  (Philosophy of Love)  
             แนววธิศีกึษาปรากฏการณ์ของความรกัอนัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย ์ โดยพนิิจพเิคราะห์และ
อภปิรายประเดน็ปัญหาของความรกัผ่านมุมมองทางปรชัญา ทัง้ในดา้นที่เป็นปัจเจก และในดา้นทีม่มีติสิมัพนัธ์
กบัสงัคมรอบตวั 
 
GE302 ปรชัญาศิลปะ             3(3-0-6) 
  (Philosophy of Art)  
            แนววธิศีึกษากระบวนทศัน์และการก่อขึน้ของความหมายในทางศลิปะ ตลอดจนความสมัพนัธ์ของ   
ความจรงิ ความรู ้และคุณค่าในงานศลิปะ 
 
GE303 รปูรสกล่ินสีเสียง            3(3-0-6) 
  (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
              ค าบอกรปูรสกลิน่สเีสยีงในภาษา สญัญาของรปูรสกลิน่สเีสยีงในมติขิองธรรมชาต ิศาสนา สงัคม และ
วฒันธรรม  อทิธพิลของรปูรสกลิน่สเีสยีงต่อความรูส้กึของมนุษยแ์ละการสรา้งสรรคศ์ลิปะของทุกดา้นของมนุษย ์
เช่น สถาปัตยกรรม วรรณศลิป์ จติรกรรม มณัฑนศลิป์ การน าความรู้เรือ่งรปูรสกลิน่สเีสยีงไปใชป้ระโยชน์ ทาง
ธุรกจิ เช่น  แฟชัน่ การออกแบบผลติภณัฑ ์การโฆษณา การปรงุและออกแบบอาหาร 
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GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมยัใหม่         3(3-0-6) 
  (Narratives in the Modern World)  
              ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสมัพันธ์ระหว่างเรื่องเล่ากบัชวีติ สงัคม เศรษฐกิจ 
การเมอืง วฒันธรรม และจติวทิยา  วเิคราะหเ์นื้อหา รปูแบบและวธิกีารเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏบิตักิารเล่า
เรือ่งเพื่อจดุประสงคต่์าง ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์        3(3-0-6) 
  (Interpretation of Drama and Film)  
              ทฤษฎแีละแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกบัการตีความละครและภาพยนตร ์วฒันธรรมการสรา้งและเสพละคร
และภาพยนตรใ์นสงัคมไทย  แนวทางการวเิคราะห์และตคีวามละครและภาพยนตร ์กรณีศึกษาการวเิคราะห์
ละครและภาพยนตรแ์ละฝึกปฏบิตั ิ
 
GE306 นิทานโลก              3(3-0-6) 
  (Tales of the World)  
              ความหมายของนิทาน  ความส าคญัและบทบาทของนิทานที่มต่ีอมนุษยชาต ิ ลกัษณะเด่นของนิทาน      
ทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตคีวามนิทานส าคญับางเรือ่งทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก 
 
GE307 พระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสิรินธร  3(3-0-6) 
  รฐัสีมาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี  
  (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
               พระราชประวตัแิละพระราชนิพนธใ์นสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีความส าคญั 
ลกัษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ ์ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธท์ีม่ต่ีอวงการหนังสอื
และสงัคมไทย 
 
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน     3(3-0-6) 
  (Southeast Asian Writers Award)  
              ประวตัคิวามเป็นมาของวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซยีน (ซีไรต์) ความส าคญั คุณค่าของ
วรรณกรรมสรา้งสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีนของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวลัซไีรต์ที่มต่ีอวงวรรณกรรม
ไทย 
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GE309 การอ่านร้อยกรองไทย          3(3-0-6) 
  (Thai Poetry Recitation)  
              หลกัการและการฝึกทกัษะการอ่านรอ้ยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย ์กลอน ร่าย และท านอง
การอ่านแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ท านองเสนาะ ขบั สวด เห่ พากย ์รวมทัง้ กลวธิกีารใชเ้สยีงใหเ้หมาะกบับทอ่าน 
 
GE310 นาฏศิลป์ไทย             3(2-2-5) 
  (Thai Classical Dance)  
            หลกัเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน  เพลงช้า  เพลงเร็ว              
ร าแมบ่ท 
 
GE311 แดนซ ์                3(2-2-5) 
  (Dance)  
              รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,  K-Pop, B Boy,            
Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทต่าง ๆ  
 
GE312 การขบัร้อง              3(2-2-5) 
  (Singing)  
               วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับจังหวะ ดนตร ี                           
ฝึกปฏบิตักิารขบัรอ้งในงานสงัคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกใหเ้หมาะสมกบั
รปูแบบของงาน 
 
GE313 ดนตรีวิจกัษณ์             3(3-0-6) 
  (Music Appreciation)  
            การฟังดนตรเีพื่อให้เกดิความเขา้ใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟังดนตร ี รวมถงึพฒันาการ
ของการฟังดนตรปีระเภทต่าง ๆ  ลกัษณะของเพลงและเครือ่งดนตร ี
 
GE314 การจดัดอกไม้             3(2-2-5) 
  (Flower Decoration)  
             ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพื่อขดัเกลาจติใจให้เข้าถึง
ประสบการณ์สุนทรยีะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์
ความรูส้กึไดอ้ยา่งละเอยีดลออ 
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GE315 พสัตราภรณ์              3(3-0-6) 
  (Costume and Garment)  
             ประวตัขิองเครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั ศลิปะและวฒันธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดบั
บุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทัง้ในบริบทวัฒนธรรมของราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึ กษา                     
การออกแบบพสัตราภรณ์ สบืคนืประวตั ิภมูหิลงัของพสัตราภรณ์ไทย 
 
GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการแต่งหน้า     3(2-2-5) 
  (Costume and Make-Up Design)  
             ความหมาย และความส าคญัของเครือ่งแต่งกายและเครือ่งประดบั  การฝึกออกแบบเครือ่งแต่งกายและ
เครื่องประดบัใหเ้ขา้กบัการแสดงประเภทต่าง ๆ  เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัยุคสมยัและสภาพ
ของนกัแสดง  ทฤษฎแีละการฝึกปฏบิตัเิกีย่วกบัการแต่งหน้าเบือ้งตน้ และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรบัการแสดง 
 
GE317 ศิลปวิจกัษณ์              3(3-0-6) 
  (Art Appreciation)  
             ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศิลปกรรม หลกัการวจิกัษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ 
จติรกรรม วรรณกรรม คตีกรรม นาฏกรรม และสื่อบนัเทงิร่วมสมยัต่าง ๆ ทัง้ในด้าน รปูแบบ เนื้อหา แนวคดิ
สุนทรยีรส 
 
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย        3(3-0-6) 
  (Thai Folk Games and Songs)  
               ประวตัคิวามเป็นมา  ลกัษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพืน้บ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธพิลของสภาพสงัคม ภูมปิระเทศ ค่านิยมและคติชวีติที่ มต่ีอ
การละเล่นต่าง ๆ และการประยกุตใ์ชเ้พลงพืน้บา้นในโอกาสต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 
  
                             ข.  กลุ่มวฒันธรรม   
GE351 วฒันธรรมประชานิยม          3(3-0-6) 
  (Popular Culture)  
              ความหมาย ลกัษณะเฉพาะ ความเป็นมาของวฒันธรรมประชานิยม และอิทธพิลที่มต่ีอสงัคมไทย  
ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมประชานิยมกบัระบบเศรษฐกจิทุนนิยม  อุตสาหกรรมการผลติวฒันธรรมและ
สื่อมวลชน  บรบิททางสงัคมและการเมือง  การบรโิภควฒันธรรม และวิเคราะห์วฒันธรรมประชานิยมที่มี
อทิธพิลในชวีติประจ าวนัของคนในสงัคมไทย เช่น แฟชัน่ ดนตร ีละครโทรทศัน์ ภาพยนตร ์สินคา้ของที่ระลกึ 
ภาพถ่าย รายการโทรทศัน์ 
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GE352 ส่ือบนัเทิงอาเซียน           3(3-0-6) 
  (ASEAN Entertainment Media)  
             ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธ์
ระหว่างสื่อบนัเทงิกบัสงัคมในประเทศต่าง ๆ วฒันธรรมการสรา้งและเสพสื่อบนัเทงิในประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
อทิธพิล   ทีม่ต่ีอกนัในภมูภิาคอาเซยีน  วเิคราะหป์ระเดน็น่าสนใจทีป่รากฏในสื่อบนัเทงิอาเซยีน 
 
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน          3(3-0-6) 
  (ASEAN Cultures)  
            แนวคดิเรื่องอตัลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซยีน  ปัจจยัที่มผีลต่อ       
การสรา้งสรรคแ์ละสบืทอดศลิปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวกิฤตทางวฒันธรรมร่วมสมยัของประเทศ       
ในกลุ่มประชาคมอาเซยีน  การปรบัตวัและการดดัแปลงศิลปวฒันธรรมเพื่อเศรษฐกจิการท่องเที่ยว  แนวคดิ
ชาตนิิยม  และการแกไ้ขวกิฤตของชาต ิ
 
GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย      3(3-0-6) 
  (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
             การรบัและบูรณาการวฒันธรรมต่างชาตใินสงัคมไทย  อทิธพิลของวฒันธรรมอนิเดยี ลงักา เขมร จนี           
โลกมสุลมิ และโลกตะวนัตก  การสรา้งสรรคศ์ลิปะไทย 
 
GE355 ประวติัศาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง    3(3-0-6) 
  (History of Thailand’s Society after Revolution)  
            ประวตัิศาสตร์สงัคมไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบ
ตะวนัตก และผลกระทบที่มต่ีอสงัคม  การศึกษา การเมอืง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม 
แนวคิดเรื่องความเป็นไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วเิคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และ                 
การด ารงอยูข่องสงัคมไทยจากยคุพฒันาถงึโลกาภวิตัน์ 
 
GE356 อดุมการณ์สร้างชาติของจีน        3(3-0-6) 
  (China’s National Ideology)  
              พฒันาการดา้นประวตัศิาสตร ์ปรชัญา ภูมปัิญญา การเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิ ฯลฯ ทีส่ะทอ้น
มมุมองอุดมการณ์สรา้งชาตขิองจนีตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
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GE357 เหตกุารณ์ปัจจบุนัของโลก        3(3-0-6) 
  (Current World Events)  
               เหตุการณ์ส าคญัที่เกดิขึน้ในโลก ทัง้มติทิางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้ความร่วมมอื
และความขดัแยง้ที่เกดิขึน้ในสงัคมโลกปัจจุบนั รวมทัง้เหตุการณ์ส าคญัในประเทศไทยทีส่มัพนัธ์กบัเหตุการณ์          
ในโลก  เพื่อให้สามารถคดิ วเิคราะห์ วจิารณ์ และเปรยีบเทยีบเหตุการณ์ส าคญัของโลกที่เกดิขึน้ในช่วงเวลาต่าง ๆ             
ซึง่ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงได ้
 
GE358 ภาวะหลายภาษา            3(3-0-6) 
  (Multilingualism)  
            ลกัษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวฒันธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ                    
ในสงัคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอทิธพิลของภาวะหลายภาษาทีม่ต่ีอพลเมอืงในสงัคม  
 
GE359 การจดัการพิพิธภณัฑ ์          3(3-0-6) 
  (Museum Management)  
             ความหมาย หน้าที่ ความส าคญัและคุณค่าของพิพิธภณัฑ์ที่มต่ีอสังคม ประเภทและรูปแบบของ
พพิธิภณัฑ ์ การจดัแสดงในพพิธิภณัฑ ์แนวคดิเกี่ยวกบัพพิธิภณัฑ ์ การบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ ์ การตลาด
ของพพิธิภณัฑ ์การอนุรกัษ์และการจดัแสดง  พพิธิภณัฑท์้องถิน่หรอืพพิธิภณัฑพ์ื้นบ้าน  ตวัแบบพพิธิภณัฑ ์              
ภมูปัิญญาไทย  การมสี่วนร่วมของชุมชนและสงัคมพพิธิภณัฑใ์นอุดมคต ิ พพิธิภณัฑเ์สมอืนจรงิ 
 
GE360 ปรชัญาตะวนัตก            3(3-0-6) 
  (Western Philosophy)  
           แนวคดิวธิศีกึษากระบวนความคดิของโลกตะวนัตก  โดยมุ่งศกึษาประเดน็ปัญหาส าคญัในสมยัต่าง ๆ 
ได้แก่ สมยัโบราณ สมยักลาง สมยัใหม่ และหลงัสมยัใหม่  เพื่อเรยีนรู้พื้นฐานและพฒันาการทางความคดิที่
เกดิขึน้ในโลกตะวนัตก 
 
GE361 ปรชัญาตะวนัออก           3(3-0-6) 
  (Eastern Philosophy)  
            แนวคดิวธิศีกึษากระบวนความคดิของโลกตะวนัออก  โดยมุ่งศกึษาเฉพาะแนวคดิกระแสหลกั ได้แก่ 
อนิเดยี จนี และญี่ปุ่ น เพื่อพจิารณาประเด็นปัญหาส าคญัด้านการแสวงหาความหมายของชวีติ ตามวถิีแห่ง
ตะวนัออก 
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GE362 วฒันธรรมชา             3(3-0-6) 
  (Tea Culture)  
            ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวตัิศาสตรข์องสงัคมที่เกี่ยวขอ้งกบัชาในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะของจนี ญี่ปุ่ น และภูมภิาคอาเซยีน  ประเดน็ศกึษาวฒันธรรมชาในสงัคมไทย เช่น ความเชื่อและคต ิ
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบรโิภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา วฒันธรรมร้านน ้ าชาในภาคใต้  ชากับ
พธิกีรรม ชาในฐานะวฒันธรรมรว่มสมยัยคุโลกาภวิตัน์ 
 
GE363 วฒันธรรมข้าว             3(3-0-6) 
  (Rice Culture)  
            ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมข้าว ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมข้าวกับคนไทยทัง้ใน
วฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบ้าน  วฒันธรรมขา้วในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก กรณีศกึษา
วฒันธรรมขา้วในสถานทีจ่รงิ  วเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมขา้วในบรบิทสงัคมรว่มสมยั 
 
GE364 วฒันธรรมน ้า             3(3-0-6) 
  (Water Culture)  
            วฒันธรรมน ้าในคตไิทยที่ปรากฏในวรรณคด ีต านาน เรื่องเล่า ศลิปกรรม บทบาทและความหมายของ
น ้าในพระราชพธิ ีประเพณีและคตชินเกีย่วกบัน ้าในภูมภิาคต่าง ๆ   ภูมปัิญญาของการจดัการน ้าของคนไทยใน
ยคุอดตี  มโนทศัน์เรือ่งวฒันธรรมน ้าในยคุชลประทาน  การจดัการน ้ากบัปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั 
 
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย     3(3-0-6) 
  (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
            คตคิวามเชื่อเกี่ยวกบัศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจนีในประเทศไทย  การไหวเ้จา้กบัการสรา้งสรรค์
วฒันธรรมของชาวจนี  ศาลเจา้กบัการตัง้ชุมชนชาวจนีและการขยายตวัของชุมชน บทบาทของศาลเจา้และ การ
ไหวเ้จา้ในบรบิทรว่มสมยั  อาทใินดา้นการท่องเทีย่ว เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์คตชินสรา้งสรรค ์และพฒันาการของ
การสรา้งสงัคมจนีาภวิตัน์ กรณศีกึษาศาลเจา้และพธิกีรรมไหวเ้ทพเจา้จนีทีเ่ด่น ๆ ในสงัคมไทย 
 
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ในสงัคมไทย     3(3-0-6) 
  (Ethnic Diversity in Thai Society)  
             อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุท์ี่ส าคญัในสงัคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่งชาตพินัธุ ์ความแตกต่างหลากหลาย
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพนัธุ์ในสงัคม  สงัคมพหุลกัษณ์กบัความท้าทายใน
ประชาคมอาเซยีน ส ารวจพืน้ทีย่า่นทีอ่ยูอ่าศยัของกลุ่มชาตพินัธุใ์นกรงุเทพมหานครทีส่ าคญั ๆ  
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GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย      3(3-0-6) 
  (Gender Diversity in Thai Society)   
               ความหมายของความหลากหลายทางเพศ  แนวคดิและกระบวนทศัน์ในการศกึษาความหลากหลาย
ทางเพศในมติิต่างๆ  ทัง้ทางวิทยาศาสตร์  ทางมานุษยวทิยา  ทางจติวทิยา  และอื่น ๆ ความเข้าใจความ
หลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 
 
GE368 คติชนสร้างสรรค ์            3(3-0-6) 
  (Creative Folklore)  
             ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนวใหม่เพื่อการ
สรา้งสรรคก์จิกรรมทางสงัคม  รวมทัง้อทิธพิลของคตชินแนวใหมท่ีม่ต่ีอสงัคมไทยปัจจบุนั 
 
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง      3(3-0-6) 
  (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
                 ความหมายของวชิาโบราณคด ี ความเกี่ยวพนัระหว่างโบราณคดแีละศลิปกรรม  ประวตัขิองศลิปะ
ไทยและศลิปะของประเทศใกลเ้คยีง และการศกึษานอกสถานที ่
 
GE370 ท้องถ่ินกบัการสร้างสรรคสิ์นค้าทางวฒันธรรม     3(3-0-6) 
  (Local and Creative Cultural Products)  
             กระแสทอ้งถิน่นิยมในสงัคมไทย  ความสมัพนัธร์ะหว่างทอ้งถิน่กบัเศรษฐกจิชุมชน และระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ  แนวคดิเรือ่งสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชุมชนทีน่ าไปสู่การสรา้งสนิคา้ทางวฒันธรรม  
กระบวนการสรา้งและผลติสนิคา้ทางวฒันธรรม  กรณีศกึษาโดยเกบ็ขอ้มลูในทอ้งถิน่บา้นเกดิเพื่อแสวงหาสนิคา้
จากสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรม์าต่อยอดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นสนิคา้ทางวฒันธรรมอยา่งเป็นรปูธรรม 
 
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสงัคมไทย      3(3-0-6) 
  (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
            ความหมายและหน้าทีข่องราชประเพณีและพระราชพธิใีนประเทศไทย  พฒันาการของราชประเพณี
และพระราชพธิใีนประวตัศิาสตรไ์ทย  ราชประเพณแีละพระราชพธิสี าคญัในราชส านกัไทย 
 
GE372 ประเพณีประดิษฐ ์           3(3-0-6) 
  (Invented Tradition)  
              ความหมาย ความส าคญัของประเพณีประดษิฐ ์ ก าเนิดและพฒันาการของประเพณีประดษิฐ ์ทฤษฎี
เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะหป์ระเพณีประดษิฐ ์ วกิฤตสงัคมกบับทบาทหน้าที่ของประเพณีประดษิฐ ์อทิธพิลของ
ประเพณีประดษิฐท์ีม่ต่ีอการสรา้งวาทกรรมตามความคดิของคนในสงัคมปัจจุบนั  กรณีศกึษาประเพณีประดษิฐ์
ในสงัคมไทย และวเิคราะหป์ระเพณปีระดษิฐท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
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GE373 ประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย       3(3-0-6) 
  (Tradition and Festival in Thailand)  
               ความส าคญัของประเพณแีละเทศกาลในสงัคมไทย  หน้าทีข่องประเพณแีละเทศกาลต่อวถิชีวีติ      
คตคิวามเชื่อ  ค่านิยมและภมูปัิญญาไทย ประเพณแีละเทศกาลประจ าปีในสงัคมไทย 
 
GE374 ประวติัศาสตรข์องภาพถ่าย        3(3-0-6) 
  (History of Photography)  
              ประวตัศิาสตร ์ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและคุณค่าของภาพถ่ายในสงัคม ความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทัง้ทางจิตใจและทางประวัติศาสตร ์                            
การสรา้งสรรคศ์ลิปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทัง้ทางดา้นแนวความคดิ ทฤษฎ ีเทคนิคปฏบิตั ิและความคดิ
สรา้งสรรค์  ความสามารถและทกัษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สรา้งสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย                      
เพื่อจรรโลงใจต่อสงัคม 
 
GE375 ประวติัศาสตรแ์อนิเมชัน่         3(3-0-6) 
  (Animation  History)  
             ประวตัิศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชัน่ตัง้แต่ล าดับเวลา 
วธิกีาร และสื่อกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถงึคนวาดภาพ ทศันคตแิละอทิธพิลของเชือ้ชาต ิเพศ เทคโนโลย ี
อตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และความขดัแยง้ระหว่างศลิปะกบัอุตสาหกรรม 
  
GE376 ความเช่ือในสงัคมไทย          3(3-0-6) 
  (Faiths in Thai Society)  
             ความหมายของความเชื่อ   ประเภทของความเชื่อ   แนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้ศึกษาความเชื่อ  
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเชื่อกบัสงัคมไทยในท้องถิน่ต่าง ๆ   การเกบ็ขอ้มูลความเชื่อภาคสนาม  วเิคราะห์
ขอ้มูลความเชื่อ  ปรากฎการณ์ของความเชื่อและการประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ ในสงัคมไทย
รว่มสมยั 
 
GE377 โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์        3(3-0-6) 
  (Astrology and Forecasting)  
             แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิงเปรยีบเทียบ                 
คติ ความหมายและระบบภูมปัิญญาในโหราศาสตรไ์ทย  ประเภทของโหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์  การใช้
ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของ                              
นกัพยากรณ์  กรณศีกึษาโหราศาสตรแ์ละการพยากรณ์ในสงัคมไทยปัจจุบนั 
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GE378 ศาสนาของโลก            3(3-0-6) 
  (World Religions)  
            ความรูเ้กี่ยวกบัศาสนาส าคญัของโลก ได้แก่ ศาสนาครสิต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนาอสิลาม ศาสนาฮนิด ู
ปรชัญาและวตัรปฏิบตัิของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบนั  ศาสนา     
ในท่ามกลางวกิฤตของสงัคมโลก  การวเิคราะหก์ารน าศาสนามาใชแ้ก้ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคมไทย 
 
GE379 หมากล้อม              3(2-2-5) 
  (Go)  
               การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขัน้พื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  
ความหมายของพืน้ที ่ลกัษณะหมากและทศิทางหมากเป็นตาย  การจบ-เมด็ 9 เกม วธิกีารเล่นหมากต่อ สตูรมุม
และหมากเดด็ ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม 
 
GE380 หมากรกุไทยและสากล         3(2-2-5) 
  (Thai and International Chess)  
               ประวตัแิละความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศกึษาตวัหมากรุกไทยและตวัหมากรุก
สากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรกุสากล  การนบัศกัดิแ์ละกลการเล่นของหมากรกุไทยและหมากรกุสากล  
ตลอดจนการฝึกปฏบิตักิารเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผูเ้รยีนสามารถเล่นและเขา้ใจกลต่าง ๆ 
ของกฬีาหมากรกุไทยและหมากรกุสากลได ้
 
                  (5)   กลุ่มวิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
                      ก.  กลุ่มคณุภาพชีวิต  
GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสงัคมดิจิทลั      3(3-0-6) 
  (Information Literacy Skills in Digital Society)  
               ความหมายและความส าคัญของการรูส้ารสนเทศ กระบวนการพฒันาบุคคลให้เป็นผู้รูส้ารสนเทศ   
โดยเริม่จากการวเิคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลอืกทรพัยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศ            
ตามความต้องการ  การประเมนิค่าสารสนเทศ  การจดัการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมจีรยิธรรมและ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้       3(3-0-6) 
  (Discovery of Learning Society)  
             ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและ                  
การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั  พลงัแห่งการเรยีนรู ้ แนวคดิขององคก์รแห่งการเรยีนรู ้ สงัคมและเครอืข่ายการ
เรยีนรู ้  พลวตัของกระบวนการเรยีนรู ้ สงัคมการเรยีนรูใ้นเครอืข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรพัยากรการเรยีนรู ้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมแห่งการเรยีนรู้  การสร้างพลงัอ านาจและความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้               
ตลอดชวีติอยา่งเป็นระบบ  และเกดิสงัคมแห่งการเรยีนรูท้ีพ่งึประสงคไ์ดต่้อไป 
 
GE403 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ          3(3-0-6) 
  (Media Literacy Skill)  
             ความหมายของการรูเ้ท่าทนัสื่อ  อทิธพิลของสื่อทีม่ต่ีอผูบ้รโิภค  หลกัการและแนวคดิส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ 
ภาพยนตร ์และสื่ออนิเทอรเ์น็ต  โดยเน้นท าความเขา้ใจเกี่ยวกบับรบิทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
สื่อ เทคโนโลยสีื่อ จติวทิยาการสรา้งสาร  และรปูแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวเิคราะหข์า่วสารในสื่อประเภทต่าง ๆ 
และกฎหมายเพื่อการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
 
GE404 เจนเนอเรชัน่ ซี กบัคณุภาพชีวิต        3(3-0-6) 
  (Generation Z and Quality of Life)  
            แนวคดิและการวจิยัเพื่อประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพชวีติ   เจนเนอเรชัน่ซ ี  ทัง้ด้านร่างกาย 
สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม  ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและบุคลกิภาพของเจนเนอเรชัน่ซ ี การปรบัตวั
และการพฒันาชวีติอยา่งมคีุณค่าและมเีป้าหมายของเจนเนอเรชัน่ซียคุปัจจุบนั 
 
GE405 จิตวิทยาพฒันาการ          3(3-0-6) 
  (Development Psychology)  
            ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโต                 
และพฒันาการของบุคคล  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการทางรา่งกาย  อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญาในแต่ละช่วงวยั 
 
GE406 จิตวิทยากบัการบริหารตนเอง        3(3-0-6) 
  (Psychology and Self-Management)  
               หลกัการและการประยุกต์แนวคดิทางจติวทิยาเพื่อท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฤติกรรมทางสงัคมของบุคคลเกี่ยวกับการรบัรู้  การเรยีนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ  
กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรบัตัวเพื่อการรู้จกัตนเอง เข้าใจผู้อื่นและปรบัตวัได้    
มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินชวีติ 
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GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม        3(3-0-6) 
  (Psychology for Teamwork) 
            ทฤษฎแีละแนวคดิทางจติวทิยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทมี  ทัง้ในบทบาทของผู้น าในการ
สร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจดัการกับปัญหา  การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  
ตลอดจนการบรหิารความขดัแยง้อย่างสรา้งสรรคเ์พิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
 
GE408 การพฒันาบคุลิกภาพผูน้ า        3(3-0-6) 
  (Personality Development for Leader)  
             ทฤษฎ ีหลกัปฏบิตั ิและทกัษะในการพฒันาบุคลกิภาพความเป็นผูน้ า การเพิม่ศกัยภาพในการพฒันา
ความเป็นผูน้ าของตนทัง้ดา้นสตปัิญญา บุคลกิภาพ อารมณ์ และพฤตกิรรมสงัคม 
 
GE409 แฟชัน่                3(3-0-6) 
  (Fashion)  
                ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชัน่  ทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  
รปูแบบของแฟชัน่ออกเป็นงานแสดงแฟชัน่  ประโยชน์ของแฟชัน่ต่อสงัคม 
 
GE410 การท าอาหาร             3(2-2-5) 
  (Cooking)  
               ความรูค้วามเขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกบัอาหารทัง้ของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  ฝึกปรุงอาหารและ       
ท าขนมอยา่งงา่ย 
 
GE411 การดแูลสขุภาพและความงาม        3(3-0-6) 
  (Health and Beauty Care)  
              หลกัการดูแลรา่งกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถงึ
สมาธแิละจติแจม่ใส ตลอดจนผลติภณัฑเ์สรมิความงาม 
 
                 ข. กลุ่มสงัคมยัง่ยืน  
GE451 ศาสตรข์องพระราชา          3(3-0-6) 
  (Knowledge of the King)  
             การพฒันาสงัคมไทยตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนั  เน้นสงัคมสมยัใหม่  การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม แนวคดิ 
ความหมาย และการประยุกต์ภูมปัิญญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัใินระดบัครอบครวั  ชุมชน และสงัคม
เศรษฐกิจพอเพียงกับการด ารงอยู่ในกระแสโลกาภวิตัน์และในฐานะเป็นทางออกในการเผชญิกบัวกิฤติโลก           
ในยคุปัจจบุนั และการด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
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GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลยัของเรา      3(3-0-6) 
  (TCC and Our UTCC)  
              ประวตัคิวามเป็นมาของหอการค้าไทย  เครอืข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยต่อสงัคมและประเทศในระดบัภูมภิาคและสากล  บุคคลส าคญัที่มคีุณูปการต่อ
หอการคา้ไทยและมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
GE453 สงัคมศึกษาเพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน        3(3-0-6) 
  (Social Studies for Sustainable Society)  
            หลกัการ แนวคดิพืน้ฐานเกี่ยวกบัสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาทีส่ าคญัของสงัคมไทยและสงัคมโลก  
ระบบครอบครวั ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมอืงการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวเิคราะห์                     
เหตุปัจจยัและผลกระทบ รวมถงึการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางการปรบัปรุงเพื่อให้
เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผูอ้ื่น และสงัคมทีย่ ัง่ยนื 
 
GE454 กฎหมายส าหรบัชีวิตประจ าวนั        3(3-0-6) 
  (Law for Everyday Life)  
            ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวฒันาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมาย              
ที่ส าคญั  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจดัท ากฎหมายและกระบวนการนิตบิญัญัต ิ          
การบงัคบัใชก้ฎหมายการตคีวาม   การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายทีส่ าคญัในชวีติประจ าวนั  
บุคคล นิตบิุคคล นิตกิรรม บุคคลสทิธทิรพัยสทิธ ิและกฎหมายอาญา 
 
GE455 ทรพัยสิ์นทางปัญญา          3(3-0-6) 
  (Intellectual Property)  
               กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรพัย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร  เครื่องหมายทางการค้า               
การคุม้ครองผลงานทีเ่กดิจากทรพัยส์นิทางปัญญา  การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปัญญา 
การเอาผดิกบัผูล้ะเมดิ รวมถงึคดทีีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
GE456 การท่องเท่ียวในเชิงภมิูศาสตรแ์ละวฒันธรรม     3(3-0-6) 
  (Geography and Cultural Tourism)  
               ลกัษณะ และความส าคญัของภูมศิาสตร์ ที่มอีิทธพิลต่อวฒันธรรมและการท่องเที่ยวเชงิสรา้งสรรค ์ 
เอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะทางภูมศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  การวางแผนกจิกรรมการท่องเทีย่วใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะภูมศิาสตร์และวฒันธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ              
การท่องเทีย่ว 
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GE457 ภมิู-ประวติัศาสตรก์ารท่องเท่ียวไทย       3(3-0-6) 
  (Geography and History for Thai Tourism)  
              ลกัษณะทางกายภาพและประวตัศิาสตรข์องแหล่งท่องเทีย่วในประเทศไทย  รวมถงึสงัคม  วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปกรรม ปัญหาและผลกระทบทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วไทย 
 
GE458 มโนทศัน์เร่ืองความตาย         3(3-0-6) 
  (Concept of Death)  
             ปรชัญาเกี่ยวกบัความตายในศาสนา แนวความคดิเกี่ยวกบัความตายของนักปรัชญาส าคญัของโลก  
วเิคราะหโ์ลกทศัน์เกีย่วกบัความตายจากวาทะ ภาษติ เรือ่งเล่าวรรณคด ีเพื่อใหเ้ขา้ใจถงึระบบความคดิเกีย่วกบั
ความตายของคนไทย  ภาวะคนใกลต้าย  การเตรยีมตวัตายอยา่งมสีต ิ แนวคดิเรือ่งชวีติหลงัความตาย 
 
GE459 พทุธธรรมกบัการแก้ปัญหาชีวิต        3(3-0-6) 
  (Buddhist Principles and Life Solutions)  
            หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใชแ้ก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั  ทัง้ในชวีติส่วนตวั การท างาน และ
การอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  โดยใชก้รณศีกึษาเหตุการณ์ในชวีติจรงิทีเ่ผยแพรใ่นสื่อต่าง ๆ  
 
GE460 นิเวศส านึก              3(3-0-6) 
  (Ecological Consciousness)  
            มโนทศัน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  
ก าเนิดและพฒันาการของแนวคดิเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมในสงัคม  แนวทางการสรา้งนิเวศ
ส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สัน้ การผลิตโปสเตอร์เพื่อ
ประชาสมัพนัธก์ารด าเนินโครงการเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  การแสดงละครเวท ี
 
GE461 ส่ิงแวดล้อมในอาเซียน         3(3-0-6) 
  (ASEAN Environment)  
              ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อม  อนัเนื่องมาจากระบบวฒันธรรม  ระบบการเมอืง  ระบบ
เศรษฐกจิแบบทุนนิยม โครงสรา้งทางภูมศิาสตรแ์ละการเคลื่อนยา้ยของกลุ่มชาตพินัธุ ์ นโยบายและขอ้ตกลง
ความร่วมมอืที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมของประชาคมอาเซยีน  โครงสรา้งองค์กรและกลไกความร่วมมอืด้าน
สิง่แวดลอ้มของอาเซยีน และแนวทางการจดัการสิง่แวดลอ้มในอาเซยีนอย่างยัง่ยนื 
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           2)     หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน  93 หน่วยกติ  ประกอบดว้ย 
                     ก. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  24  หน่วยกิต 
 
SS001 ความรู้เบือ้งต้นสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร ์                    3 (3-0-6) 
               (Introduction to Interdisciplinary Studies in Sciences)                                     
  ความหมาย ความส าคัญ  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการทาง วิทยาศาสตร ์                      
การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตร ์การใชก้รณศีกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหแ์ละศกึษาถงึประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ในสงัคมสมยัใหม ่ทัง้ในบรบิทสงัคมโดยทัว่ ๆ ไปและธุรกจิ 
 
SS002 การจดัการระบบสารสนเทศ                                                                                        3 (3-0-6) 
               (Management Information Systems)                                                                         
               เทียบเท่า  SP 332 การจดัการระบบสารสนเทศ 
            ความส าคญัของการจดัการระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสรา้งของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลย ีในการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ ผลตอบแทนจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลย ี(ROI)  ตวัอย่างระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ         
ทีใ่ชใ้นการประกอบการและการจดัการ  
 
SS003    จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          3 (3-0-6) 
               (Ethics and Law in Information Technology) 
               เทียบเท่า  SI422  จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
               ความเสี่ยงและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิต การท างานและการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัญหาต่างๆ ที่เกดิจากการใช้ทรพัยากรสารสนเทศ การกระท า
ผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์ไวรสัคอมพิวเตอร์ การละเมดิลขิสทิธิ ์ การคุ้มครองข้อมูล  การคุ้มครองความเป็น
ส่วนตวั รวมถงึจรรยาบรรณในการพฒันาระบบสารสนเทศ และจรรยาบรรณในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ                  
มาประยกุตใ์ช ้                                       
 
SS004     การคิดอย่างมีวิจารณญาณ                3 (3-0-6)  
    (Critical Thinking) 
                เทียบเท่า  HO118 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
    การวิเคราะห์ลักษณะของการอ้างเหตุผลเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นยอมรบั วิธีการค้นหาความจรงิที่ซ่อน                        
อยู่เบื้องหลงัชุดของการอ้างเหตุผลหลากหลายแบบ การฝึกฝนผ่านกจิกรรมกลุ่มโดยการใช้เหตุผลเชงิตรรกะ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่าน การพูด และการเขยีน รวมทัง้แนวทางในการสรา้งสรรค์ผลงานที่เป็น
ตน้ฉบบัของตนเอง 
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SS005   การวิเคราะหเ์ทคโนโลยีก าเนิดใหม่        3 (3-0-6) 
 (Analysis of Emerging Technologies) 
เน้นการวเิคราะห์เทคโนโลยเีกดิใหม่ โดยการใช้เทคนิคทางด้านการตดิตามเทคโนโลยี การพยากรณ์

เทคโนโลย ีและการประเมนิผลกระทบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรบัผู้บรหิารฝ่ายเทคโนโลย ี
น าไปใชใ้นการวางแผนการพฒันาเทคโนโลยขีององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
SS006  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา          3 (2-2-5)  
  (Group Dynamics) 
               เทียบเท่า  HO302  กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 
            ทฤษฎแีละเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้แก้ปัญหาในการท างานและการสื่อสารในหน่วยงาน การฝึกจดัการ
ด าเนินการและเขา้ร่วมในการแก้ปัญหา  การฝึกสรา้งนโยบายและจดักลุ่มการเรยีนรูใ้นรูปของคณะกรรมการ   
การประชุมและการสมัภาษณ์ การศกึษาภาวะผูน้ าในรปูแบบต่างๆ 
 
SS007    การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยัสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร ์                     3 (2-2-5) 
               (Academic and Research Project Writing in Interdisciplinary Studies of Sciences) 
            หลักการเขยีนโครงการ โครงสร้างโครงการแบบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการน าเสนอ
กจิกรรม โครงการทางวชิาการ และโครงการวจิยัโดยใชภ้าษาและรปูแบบทีช่ดัเจนและเหมาะสม 
 
SS008     ระเบียบวิธีวิจยัและประสบการณ์ภาคสนามสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร ์              3(3-0-6) 
                (Research Methodology and Field Work in Interdisciplinary Studies of Sciences) 
           ความส าคญั แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสหวทิยาการทางวทิยาศาสตร ์ การประยกุต์ใชแ้นวคดิ
และทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัสหวทิยาการทางวทิยาศาสตร ์ เพื่อศกึษาและเขา้ใจในปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตร ์   
การใชก้รณีศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะหแ์ละศกึษาถงึประเดน็ต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมสมยัใหม่ ทัง้ในบรบิท
สงัคมโดยทัว่ๆ  ไปและธุรกจิ 
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                 ข. กลุ่มวิชาเอก  จ านวน  63  หน่วยกิต 
                              -  วิชาเอกบงัคบั   จ านวน  30 หน่วยกิต 
 
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม       
 
SS101  นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม่                 3 (3-0-6)  
  (Modern Innovation Technology)    
            ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีี่มผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย ์                
การสื่อสาร เทคโนโลยชีวีภาพ อุปกรณ์หรอืระบบกกัเกบ็พลงังาน เทคโนโลยกีารพมิพ์สามมติ ิเทคโนโลยวีสัดุ
ฉลาด เทคโนโลยพีลงังานทดแทน รวมทัง้วทิยาการเทคโนโลยทีี่เกดิขึน้ใหมท่ีม่ต่ีอการเปลีย่นรปูแบบการด าเนิน
ชวีติ การประกอบธุรกจิ และเศรษฐกจิโลก 
 
SS301    การสร้างสรรค ์นวตักรรม และการจดัการการเปล่ียนแปลง                                       3 (3-0-6) 
              (Creativity, Innovation and Change Management) 
           เทียบเท่า  BE312  การสร้างสรรค ์นวตักรรม และการจดัการการเปล่ียนแปลง 
             การสรา้งสรรคแ์นวความคดิ กระบวนการพฒันานวตักรรมทางธุรกจิ แหล่งทีม่าและอุปสรรคต่อ 
ความคดิสรา้งสรรค์ การกลัน่กรองความคดิสรา้งสรรค์  การประเมนิความเป็นไปได้ของความคดิสร้างสรรค ์  
กระบวนการเปลีย่นแปลงและการจดัการ รวมทัง้การจดัการองคค์วามรู ้ 
 
กลุ่มการจดัการธรุกิจ  
  
SS102     การเร่ิมต้นแนวคิดธรุกิจ                                                                                           3 (3-0-6)  
   (Business Idea Initiation) 
                เทียบเท่า  BE352 การเร่ิมต้นแนวคิดธรุกิจ   
             แนวคิด วิธีการ และกระบวนการในการน าแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ การทดสอบแนวคิดธุรกิจ 
กระบวนการปฏบิตัเิพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม่  การสรา้งต้นแบบผลติภณัฑ์  การประยุกต์ใช้เครื่องมอืเพื่อการ
พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ใหป้ระสบความส าเรจ็  ขัน้ตอนและวธิกีารทดสอบตลาด การวจิยัตลาด การเสาะหาและ    
จดัการทรพัยากรทีต่อ้งการในการเป็นเจา้ของธุรกจิ 
 
SS201 ธรุกิจออนไลน์                       3 (3-0-6)  
   (Online Business)     
            ภาพรวมของการท าธุรกจิออนไลน์ ประเภทของการท าธุรกจิออนไลน์  รวมถงึองค์ประกอบที่ส าคญั  
ในระบบนิ เวศของธุ รกิจออนไลน์   ครอบคลุมโลจิสติกส์   ซัพพลายเชน และระบบการช าระเงิน                              
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แบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคทางการตลาดส าหรบัธุรกิจออนไลน์ และการเรยีนรู้เชิงปฏิบตัิการเพื่อให้เข้าใ จ                   
การท างานของระบบส าหรบัท าธุรกจิออนไลน์ทีใ่ชอ้ยูใ่นโลกปัจจบุนั  เขา้ใจมมุมองของทัง้ผูซ้ือ้ ผูข้าย และไดฝึ้ก
ใชร้ะบบปฏบิตักิารเพื่อทดลองซือ้ขายจรงิ  
 
กลุ่มโลจิสติกส ์  
 
SS203    ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อปุทานและโลจิสติกส ์                                                         3 (3-0-6)  
              (Fundamental of Supply Chain and Logistics) 
              เทียบเท่า  BN 201  ความรู้พื้นฐานด้านโซ่อปุทานและโลจิสติกส ์
           ความหมายและหลกัการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ ความส าคญัของห่วงโซ่อุปทานและ                 
โลจสิตกิสต่์อเศรษฐกจิและองคก์ร  การวางแผนระบบโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน ความส าคญัของการบรหิาร
จดัการลูกค้าและซพัพลายเออร ์ การจดัการพสัดุและสนิค้าคงคลงั การขนส่ง การจดัซื้อ การบรรจุภณัฑ์  การ
ด าเนินงานควบคุมการปฏบิตังิาน  แนวโน้มของโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทานในระดบัโลก  รวมถงึองคก์รภาครฐั
ทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งกบังานโลจสิตกิสภ์ายในประเทศและระหว่างประเทศ  
 
SS204    เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมส าหรบัโซ่อปุทานและโลจิสติกส ์                   3(3-0-6) 
               (Information Technology and Innovation for Supply Chain and Logistics) 
               เทียบเท่า  BN 402  เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมส าหรบัโซ่อปุทานและโลจิสติกส ์
            ระบบสารสนเทศเทคโนโลยแีละนวตักรรมส าหรบัโลจสิตกิส์และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การเก็บ
ข้อมูลด้วยมาตรฐานบาร์โค้ด และอาร์เอฟไอดี  ระบบการติดตามและสอบกลับที่มาของผลิตภัณฑ ์                      
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืในระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศ   
เพื่ อการบริหารจัดการและการตัดสินใจในกิจกรรมโลติสติกส์  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ                  
การบรหิารงานด้านโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน บรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ การน าเสนอแนวคดินวตักรรม 
รวมถงึน าเสนอกรณศีกึษา 
 
กลุ่มการขบัเคล่ือนผู้ประกอบการ 
 
SS202     หลกัการประกอบการ                                                                                               3 (3-0-6)  
               (Principles of Entrepreneurship) 
               เทียบเท่า   BE301  หลกัการประกอบการ 
            หลกัการประกอบการ คุณลกัษณะ ทกัษะและความสามารถของผู้ประกอบการ  การแสวงหาและ
ประเมนิโอกาส อุปสรรคของธุรกจิ  การจดัตัง้กจิการและการสรา้งตวัแบบทางธุรกจิเพื่อก าไรและเตบิโต  รวมถงึ
กรณศีกึษาจากประสบการณ์ของผูป้ระกอบการในการเริม่ตน้ธุรกจิ และเรือ่ราวชวีติของผูป้ระกอบการ 
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SS401     การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และการสร้างตราสินค้า                                                  3 (3-0-6)  
                (New Product Development and Branding) 
                 เทียบเท่า   BE201  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และการสร้างตราสินค้า                                        
                 ขัน้ตอนการพฒันาและแนะน าผลติภณัฑใ์หม่ การบรหิารผลติภณัฑใ์หม่  การวดัผลการด าเนินงาน
ของผลติภณัฑใ์หม่  การทดสอบตลาด  การสรา้งตราสนิคา้ การวางแผนปฏบิตังิาน  การประเมนิและการวดัค่า
ตราสนิคา้และการบรหิารคุณค่าตราสนิคา้ตลาด   
 
กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

SS402      สหกิจศึกษา                                                                                                           6 (0-40-20)                        
                 (Cooperative Education) 

                  การปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ ตามสาขาวชิาทีศ่กึษาเป็นระยะเวลา  1 ภาค
การศกึษา ในฐานะพนกังานชัว่คราว นักศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้มทัง้ทางดา้นวชิาการ และการ
ปฏิบัติตนในสังคม การท างาน รวมทัง้ด าเนินการตามขัน้ตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                     
การปฏบิตัิงานและการประเมนิผลอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษาของสาขาวชิา และพนักงาน              
ทีป่รกึษาทีส่ถานประกอบการมอบหมาย                
 
     3.2 ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์ 
   3.2.1   อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(เคม)ี 

นางเกศศริ ิ 
เหล่าวชริะ
สุวรรณ  
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Chemistry 
 
เคม ี

Texas A&M University, 
Kingsville, USA 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2540 
 

2537 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(เคม)ี 

นางภชัร ี
สทิธกิจิโยธนิ 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

เคมชีวีภาพ 
 
เคม ี

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร   
วโิรฒ ประสานมติร 
วทิยาลยัครจูนัทรเกษม 

2538 
 

2534 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(สถติ)ิ 

นางสาว
ลกัขณา 
เศาธยะนันท ์
 

สต.ม. 
วท.บ. 

สถติ ิ
คณติศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2535 
2527 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ-นามสกลุ คณุวฒิุ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก
สถาบนั 

ปีท่ีส าเรจ็
การศึกษา 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
(คณติศาสตร)์ 

นายสุชพี 
งามเจรญิ 
 
 

พบ.ม. 
 

วท.บ. 

สถติปิระยกุต์ 
 
คณติศาสตร-์
คอมพวิเตอร ์

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2525 
 

2523 

อาจารย ์ นายธรีวุฒ ิ
หวงัอ านวยพร 
 

วท.ม. 
ค.บ. 

เคม ี
เคม ี

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2542 
2538 
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