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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

Bachelor of Arts Program in Business English (Bilingual Program)  
(Revised Curriculum, Year 2019)  

 
ชือ่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
Awarding Institution  University of the Thai Chamber of Commerce 

คณะ / สาขาวชิา คณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ 
School/Major   School of Humanities and Applied Arts 
 
1. รหัสและชือ่หลักสูตร (Program Title) 

ภาษาไทย: หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธรุกิจ 
                                     (หลกัสตูรสองภาษา) 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Arts Program in Business English  
 (Bilingual Program) 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือเตม็ (ไทย) : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษธรุกิจ) 
ช่ือย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธรุกิจ) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Arts (Business English) 
ช่ือย่อ (องักฤษ) : B.A. (Business English) 

2.  Degree Title 
2.1 Full Title (Thai):         ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษธรุกิจ) 
2.2 Abbreviated Title (Thai): ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธรุกิจ) 
2.3 Full Title (English):         Bachelor of Arts (Business English)  
2.4 Abbreviated Title (English):    B.A. (Business English) 

3. วชิาเอก 
ไมม่ ี 

3. Major 
          None  
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 

129 หน่วยกิต 
4. Total Credits  
          129 Credits 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

ภาษาองักฤษและไทย 

5.3 การรับเขา้ศึกษา 

รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษและไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้รญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5. Type of Program 

5.1 Mode of Study 
Leading to the Bachelor Degree, 4-year program 

5.2 Language of Study 
Thai and English languages 

5.3 Admission  
Thai and Non-Thai students who are proficient in English and Thai  

5.4 Collaboration with Other Institutions 
Teaching and learning in the program are entirely arranged by Awarding Institution 

5.5 Type of Conferred Degree 
       A single degree award 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 ปรบัปรุงจากหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาภาษาองักฤษธรุกิจ 
(หลกัสตูรนานาชาติ) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557 

– คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
– สภาวิชาการเห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี  25 เมษายน 2562 
- สภามหาวิทยาลยัอนมุตัหิลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 3/2562 (334) เม่ือวนัที่ 8  เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

– เปิดสอน ภาคตน้ ปีการศกึษา 2562 
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6. Program Status and Approval Endorsement 
Revised Curriculum, Year 2019 revised from Bachelor of Arts Program in Business English 

(International Program), New Curriculum, 2014 
- The Curriculum Review Committee approved the program on 19 April 2019. 
- This program was endorsed by the UTCC Academic Committee in its meeting no. 

2/2561 on 25 April 2019. 
- This program was approved by the University Council in its meeting no. 3/2562 (334) 

on 8 May 2019. 
- Implementation schedule: Semester 1, Academic Year 2019 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมีความพรอ้มในการเผยแพรค่ณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2564 
7. Expected Year of Program Registration   

The curriculum will be ready to demonstrate its quality and standard compling with the 
bachelor degree standard of the year 2009, in the academic year of 2021. 
 
8. อาชพีทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตา่งประเทศในหน่วยงานของราชการและเอกชน 
2)  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาองักฤษในหน่วยงานของราชการและเอกชน 
3)  พนกังานสายการบิน 
4)  พนกังานโรงแรม 
5)  ลา่ม/นกัแปล 
6)  ครูสอนภาษาองักฤษ 
7)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
8)  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์  
9)  ผูป้ระกอบการ 

8. Career Prospects after Graduation  
1) International Affairs Officials in Government and Private Sectors 
2) Language Consultants in Government and Private Sectors 
3) Flight attendants/Ground crews 
4) Hotel Staff 



 

4 

 

5) Interpreters/Translators 
6) Language Teachers/Tutors 
7) Public Relations Officers 
8) Customer Service Officers  
9) Entrepreneurs   

 
9. ชือ่ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารยรั์บผดิชอบหลักสูตร 

Name and Qualification of Faculty Members Responsible for the Program 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒกิารศกึษา สถาบันทีจ่บการศกึษา ปีทีส่ าเร็จ
การศกึษา 

1 นางดรุณี ดุจสคิ 
Ms.Darunee 
Dujsik 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ) 
Assistant 
Professor 

(English) 

Ph.D. (Second Language Acquisition 
and Instruction Technology) 
M.A. (Teaching English to Speakers of 
Other Languages) 
ศษ.บ. (การสอนภาษาองักฤษ) 
B.Ed. (English Education) 

The University of South 
Florida, U.S.A. 
The University of South 
Florida, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
Ramkhamhaeng University 

2551 
 

2538 
 

2534 

2 นางพรพรรณ  
บญุพฒันาภรณ์ 
Ms. Pornpan 
Boonpattanaporn 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ) 
Assistant 
Professor 
(English) 

ค.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)  
M.Ed. (Teaching English as a Foreign 
Language) 
ค.บ. (องักฤษ-ฝรั่งเศส) 
B.Ed. (French-English) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
Chulalongkorn University 
 
 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
Chulalongkorn University 

2528 
 
 
 

2525 

3 นางฐนษิญา  
จิรยิะสนิ 
Ms.Tanisaya 
Jiriyasin 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ) 
Assistant 
Professor 
(English) 

Ph.D. (English as an International 
Language) 
M.A. (Teaching English as a Second 
Language)) 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
B.A. (English) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
Chulalongkorn University 
Arizona State University, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์
Kasetsart University 

2549 
 

2528 
 

2525 

4 นางสาวศุทธินี  
ชวนไชยสิทธิ์ 
Ms. Suttinee 
Chuanchaisit 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ) 
Assistant 
Professor 
(English) 

Ph.D. (English as an International 
Language) 
M.A. (English Language Studies and 
Methods) 
B.Ed. (English-Psychology) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
Chulalongkorn University 
University of Warwick, UK 
 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

2552 
 

2548 
 

2546 

5 นางปรียานชุ  
จนัทรป์ระเสรฐิ 
Ms. Preeyanuch 
Chanprasert 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
(ภาษาองักฤษ) 
Assistant 
Professor 
(English) 

M.Ed. (Teaching English as a Foreign 
Language) 
B.Ed. (English) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Srinakarinwirote University 
วทิยาลยัครูล  าปาง 
Lampang Teachers’ College 

2534 
 

2529 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
10. Instructional Venue 

School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce 
11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการปรับหลักสูตร 
11. External Contexts and Developments Affecting Program Revision 

11.1 สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณปั์จจบุนั  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกท าใหม้ีการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึน้ทั้งในระดับทวิภาคี  และพหุภาคี  รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขตการคา้เสรี AEC การ
ประกาศใช้นโยบาย Thailand 4.0 และ เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor หรือ EEC) ท่ีมีผลต่อรูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจ ระบบการค้า  และระบบ
เศรษฐกิจของโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการผลิตบุคคลากร ท่ีมีความรู ้
ความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในทางธุรกิจ เพ่ือให้
สอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

11.1 Economic Context or Development 
Currently, changes in global economies stimulate economic integration both Bilateral 

Trade Agreements and Multilateral Trade Agreements as well as the expansion and 
implementation of the Free Trade Area (FTA), the AEC, Thailand 4.0 Policy and the Eastern 
Economic Corridor (EEC). These influence the form of communications as well as trading systems 
and global economic systems. Consequently, it is necessary for Thailand to produce a number 
of personnel who are capable of communicating efficiently in English, particularly in the business 
settings, in response to the increasing demand of the job market.      

11.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สงัคมโลกในกระแสโลกาภิวตัน ์ มีผลต่อวฒันธรรม  และมาตรฐานการท างานในองคก์าร  
ท าใหเ้กิดลกัษณะสงัคมแห่งความรู ้ บคุลากรจึงตอ้งมีความสามารถในการเรียนรูแ้ละปรบัตวัสงู ดงันัน้การ
พฒันาสงัคมใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน  ควรมุง่เนน้ใหบ้คุคลตระหนกัถึงความส าคญัของคณุธรรมจริยธรรม ความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

11.2 Social and Cultural Context or Development 

Globalization has influences on culture, working standards in organizations all within 
the characteristics of a knowledge society. Employees must have high capability in learning and 
adaptation. Hence, in the context of the establishment of sustainable social developments, any 
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program should embed in people the importance of moral as well as social and environmental 
responsibility. 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการปรับหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบั 
12. Impact of Item 11.1 and 11.2 on Program Revision and Relations to UTCC Mission 

12.1 การพฒันาหลักสูตร 
12.1  Program Development 

 การปรบัหลกัสตูร ควรตอ้งตอบสนองความจ าเป็นตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
และการแข่งขนัในระดบัสากล  เนน้การพัฒนาศกัยภาพของบัณฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษธุรกิจ เขา้ถึงองคค์วามรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูท้างวิชาชีพไดอ้ย่างตอ่เน่ือง  สามารถบรูณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม  และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และระบบเศรษฐกิจ  รวมทัง้การสรา้งคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต    ในดา้นคณุธรรม
จริยธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

The revision of the program will align and serve national economic and social 
developments and address international business competition. Program revision places an 
emphasis on enhancing business English capabilities of graduates in order to ensure that they 
possess good professional knowledge and skills in business English and update their knowledge 
and skills continuously. Additionally, they should be able to apply information technology to their 
profession and respond to changes in information technology and financial systems. Program 
revision also aims to generate graduates’ learning outcomes regarding moral, ethical, social and 
environmental responsibility.  

12.2 ความเกีย่วข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

เป้าหมายการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (New Gen Graduates)ของมหาวิทยาลัยหอการคา้
ไทย คือ การสรา้งบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษและพืน้ฐานทางดา้นธุรกิจ ให้
สอดคลอ้งกับพันธกิจตามแผนยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั เพ่ือใหม้หาวิทยาลยั เป็นก าลงัส  าคญัของการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศ  การปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม ความรู ้ทักษะทางปัญญา ทักษะในการคิดวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ทักษะ
ความสมัพนัธด์า้นบคุคล  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตอ่สื่อสาร 
12.1 Relations to UTCC Mission 

University of the Thai Chamber of Commerce aims to produce the New Gen graduates 
with high knowledge and skills in business English. This is aligned with the mission and strategic 
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plan of the institution in order that the University becomes an important source of national human 
development. Thus, program revision focuses on developing graduates’ abilities and skills, which 
include ethics and morals, knowledge, cognitive skills, critical thinking skills, creativity and 
innovation, interpersonal skills, numerical analysis, communication and information technology 
skills. 
 
13 ความสัมพันธกั์บหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอืน่ของสถาบัน 
13. The Interaction with Other Programs Offered by Other Schools/Majors within UTCC 

13.1 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ / สาขาวชิา / หลักสูตรอืน่ 

รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะอ่ืน ประกอบดว้ย รายวิชาตา่งๆ ในหมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน และหมวดวิชาเลือกเสรี ดงัตอ่ไปนี  ้

- หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  รายวิชาในกลุม่วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรเ์ปิดสอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร ์และรายวิชาในกลุม่สงัคมศาสตรเ์ปิดสอนโดยคณะบริหารธรุกิจ 

- หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาแกน ไดแ้ก่ วิชาองคก์รและการจดัการ และหลกัการตลาด เปิด
สอนโดยคณะบริหารธรุกิจ 

- หมวดวิชาเลือกเสรี ทกุรายวิชาเปิดสอนโดยคณะอ่ืน 
13.1 Courses/groups of courses offered by other schools/majors/programs  

Courses in the program that are taught by other schools include General Education 
Courses, Specialized Courses (Core Courses), and Free Elective Courses as follows: 

- General Education Courses: Courses in Language and Communication Skills, 
Business and Entrepreneurship, Science and Technology, Aesthetic and 
Culture, Quality of Life and Sustainable Society respectively 

- Specialized Courses (Core Courses):  Intercultural Business Communication and 
Research Methodology in Business English taught by School of Humanities and 
Applied Arts; Principles of Marketing, ASEAN Economics and Trade, Ethics for 
Business and Everyday Life taught by School of Business 

- Free Elective Courses: All courses taught by School of Humanities and Applied 
Arts and others 

13.2 กลุ่มวชิา / รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดบริการให้สาขาวชิา / หลักสูตรอืน่ 

รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือใหบ้ริการคณะอ่ืน ประกอบดว้ย รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุม่วิชาแกน และกลุม่วิชาโท ดงัตอ่ไปนี ้ 
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- หมวดวิชาเฉพาะ  
  กลุม่วิชาแกน ไมม่ ี
  กลุม่วิชาโท ไมม่ ี

 13.2 Courses/groups of courses offered to other majors/programs 
Courses in the program that are offered to other major/programs include Specialized 

Courses (Core Courses and Minor Courses) as follows. 
 - Specialized Courses (Core Courses): None 
- Specialized Courses (Minor Courses): None 

13.3 การบริหารจัดการ 

ประธานหลกัสตูร และคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร มีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน 
และบริหารงานดา้นวิชาการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งประสานงานการจัดการเรียนการสอน เนือ้หา
รายวิชา การวัดและประเมินผลกับคณะอ่ืนท่ีใหบ้ริการสอนและรบับริการสอนจากคณะมนุษยศาสตร ์
เพ่ือใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานคณุวฒุิ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค  าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลยั 

 13.3 Management 
 The Director and Committees of the program are responsible for academic and program 
management in order that the program is organized to the plan. Additionally, they are 
accountable for co-ordination, course descriptions, and evaluation to ensure that quality 
standards are achieved according to TQF: HEd and University Regulations.   

 
หมวดที ่2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

Part 2 Specific Information of the Program 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงคข์องหลักสูตร 
1. Philosophy, Importance and Objectives of the Program 

1.1 ปรัชญา 

สรา้งบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ มีความรูพื้น้ฐานทางธรุกิจ ทกัษะการจดัการ และความสามารถใน
การสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษอย่างมีประสิทธิภาพและภาษาไทยในการท างาน พรอ้มดว้ยทักษะการใช้
เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห ์มีจรรยาบรรณ และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

1.1 Philosophy 
            Build highly-qualified graduates who possess good business knowledge, management 
skills, excellent English communicative skills, and proficient Thai communicative skills together 
with technological, analytical and critical thinking skills, high ethical standards, and good social 
responsibility. 
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 1.2  ความส าคัญ 

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษมีบทบาทเป็นอย่างมากในการด  าเนินธุรกิจทั่วโลก ประกอบกับ
ประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู ่ASEAN Economic Community หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ภาษาองักฤษ
จึงนับเป็นอีกภาษาหนึ่งท่ีมีความส าคญัและใชเ้ป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร และยังนับเป็นกลไก
ส าคญัท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยในการแขง่ขนักบัประเทศต่างๆในยคุโลกาภิวตัน ์บณัฑิต
สาขาวิชาภาษาองักฤษธรุกิจจะมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ดงันัน้ คณะ
มนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จึงเลง็เห็นความส าคญัในการท่ีจะผลิตบณัฑิต
ท่ีมีความรูค้วามสามารถในการสื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และพรอ้มดว้ยความรู ้
พืน้ฐานทางธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบกับคณะมนุษยศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะใชท้รพัยากรจากภายนอกและ
ความร่วมมือกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ โดยการไป
ศึกษาดงูาน ฝึกงานในวิชาสหกิจศกึษา ตลอดจนเชิญผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณส์งูมาเป็นวิทยากร
พิเศษ 

1.2 Importance 
Currently, English is considered as an international language and it plays an important 

role in business worldwide. Besides, in 2015, Thailand will become part of the ASEAN Economic 
Community or AEC. It can be said that English is vital and will be used as a medium in 
communication among the AEC countries. To compete with other countries in this globalization 
era, Thailand needs more new graduates who are capable of communicating efficiently in English 
with good background in business and technology. These graduates will take part in assisting 
and mobilizing the nation’s economic and social development. School of Humanities and Applied 
Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, thus, aims to produce graduates in Business 
English with excellent English communicative skills as well as a firm background in business and 
technology to serve the needs of the country. With its location in the heart of Bangkok, School of 
Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, will be able to get an 
access to outside resources and ask for cooperation from both the government and private 
sectors to enhance the new graduates in various aspects through study trips, cooperative 
education, and the entrepreneurs’ expertise. 

1.3   วัตถุประสงค ์
- เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ท่ีมีความสามารถในการ

สื่อสารโดยใชภ้าษาองักฤษธุรกิจและภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พรอ้มดว้ยความรูพื้น้ฐานและทกัษะ
ทางดา้นธรุกิจระหวา่งประเทศ ทกัษะในการคิดวิเคราะห ์วางแผน และน าไปปฏิบตัิ 
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- เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถตรงต่อความตอ้งการของการสื่อสารในวงการ
ธรุกิจโดยใชภ้าษาองักฤษในระดบันานาชาติ 

- เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคณุภาพ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีระเบียบแบบแผนในการ
ประกอบวิชาชีพ  เพ่ือประโยชนต์อ่ตนเองและประเทศชาติ  รวมทัง้สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่สงัคม 

- เพ่ือใหบ้ัณฑิตมีความรูแ้ละทักษะในการใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพ 

- เพ่ือใหบ้ัณฑิตไดม้ีความรูพื้น้ฐานรวมทั้งทักษะในการคิดวิเคราะหแ์ละวิจัย เพียงพอ
เพ่ือการศึกษาต่อในระดบัสงู ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

- เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุสมบตัิและมาตรฐานเทียบเท่าระดบันานาชาติ 
1.3 Objectives 
- To provide graduates with strong analytical, strategic, operational, international 

business knowledge and skills, and an excellent command of English and proficient Thai for 
effective business communication in an intercultural environment. 

- To train and enhance graduates to meet the needs of international business 
communication. 

- To instill graduates with high moral virtue and ethical standards ready to take on social 
responsibilities. 

- To provide graduate with computer skills essential for effective business operations. 
- To provide graduates with analytical and research skills required for successful 

postgraduate study both domestically and internationally.  
- To provide graduates of international standard caliber.  

 
2 แผนพัฒนาปรับปรุง 
2. Program Improvement/Revision Plan 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรบัปรุงหลกัสตูรใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานไมต่  ่ากวา่ท่ี 
สกอ. ก าหนดภายในระยะเวลา 
5 ปี 
1) Program is continuously 
improved to ensure the 
quality standards according 
to the criteria of the Office 

- ประเมินการประกันคณุภาพ
หลกัสตูรทกุปี อย่างตอ่เน่ือง 

- The program must be 
annually evaluated for 
quality assurance 

 

- รายงานผลการประเมินการ
ประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

ดัชนีชีว้ัด: หลกัสตูรไดร้บัการ
ประเมนิมาตรฐานในระดบัดีขึน้ไป 
- Program evaluation reports 
KPIs: The reports indicates 
at least a good quality 
standard. 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
of the Higher Education 
Commission (OHEC) within 
5 years. 

2. ปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยั
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน 
    2. Program is continuously 
improved to ensure that it is 
modern and meets the 
needs of the job market.  

- สรา้งความรว่มมือทาง
วิชาการกบัองคก์รและผูใ้ช้
บณัฑิตในการพฒันาขีด
ความสามารถของนกัศกึษา
และบณัฑิต 

- Establishing academic 
collaborations with 
organizations or employers 
in order to improve 
knowledge and skills of 
students and graduates.  

ดัชนีชีว้ัด:ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตระดบัมาก (3.51) 
- หลกัฐานรายงานผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิต 
KPIs: Employers’ satisfaction 
level of good  (3.51) 
-Reports indicating the 
satisfaction level of 
employers. 

3. พฒันาคณุภาพนกัศกึษาให้
มีความรูแ้ละประสบการณ์
นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชัน้เรยีน 
3) Developing the 
knowledge and skills of 
students beyond what they 
learn in classrooms.  

สรา้งกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัศกึษา
ไดม้ีประสบการณใ์นการใช้
ภาษาองักฤษธรุกิจในการ
สื่อสารและท างาน 
Creating activities that 
emphasize students' 
experience in using business 
English to communicate and 
work. 

 

ดัชนีชีว้ัด: จ  านวนกิจกรรมและ
จ านวนนกัศกึษาท่ีเขา้รว่ม
โครงการไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 80 
หลกัฐาน 
หลกัฐานการเขา้รว่มกิจกรรม 
KPIs: The number of 
activities and at least 80% of 
students who participate in 
projects. 

4) พฒันาคณาจารย ์ให้
สามารถปฏิบตัิงานอย่างมี
คณุภาพ และประสิทธิภาพ 
4) Faculty members 
development in order that 
they can work effectively 
and efficiently 
 

- สง่เสริม สนบัสนนุอาจารยใ์ห้
มีประสบการณวิ์ชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือน ามาใชป้รบัปรุง
คณุภาพการเรียนการสอน
  

- Encouraging faculty 
members to gain academic 
and professional 

- เอกสารแสดงขอ้มลูงานดา้น
การใหบ้รกิารวิชาการ การ
เป็นท่ีปรกึษา การเขา้อบรม 
สมัมนา  

ดัชนีชีว้ัด: จ  านวนงานดา้นการ 
ใหบ้ริการวิชาการ/จ  านวนผลงาน 
วิชาการ/จ านวนอาจารยท่ี์ไดร้บั 
การพฒันาดา้นวิชาการและ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
experiences in order to 
improve the quality of 
teaching and learning. 

วิชาชีพตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า 
 

  - Documents indicating 
academic services, 
consultation, and seminar 
attendances 
KPIs: the number of 

academic services; the 
number of academic 
publications; the 
proportion of faculty 
members attending 
academic and 
professional development 
programs 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

Part 3 Educational Management System, Implementation, and Curriculum Structure 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
1. Educational Management System 

1.1 ระบบ 

จดัการศกึษาเป็นระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศกึษาในปีหนึง่ๆ ออกเป็นสองภาคการศกึษา
ปกติ คือ ภาคตน้และภาคปลาย และอาจจะมีภาคฤดูรอ้นต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได ้  ภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สปัดาห ์ภาคฤดรูอ้นมีระยะเวลาการศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 
8 สปัดาห ์และจดัใหม้ีชั่วโมงการศกึษาในแตล่ะวิชารวมกนัทัง้หมดเท่ากบัการศกึษาในภาคปกติ 

1.1 System 

The regular academic year is divided into two semesters, which are the first and the 
second semesters. A summer session may be offered. First and second semesters are a 
minimum of fifteen weeks each, excluding the examination period whilst the summer semester is 
a minimum of eight weeks with an equivalent number of class periods to a semester. 
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดรูอ้น 1 ภาคการศึกษา  มีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 สปัดาห์
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลกัสตูร 

1.2 Summer Semester 
The offer of a summer semester is dependent on the consideration of program 

committees. A summer semester lasts at least 8 weeks. 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ไมมี่ 
1.3 Credit equivalent to semester system    

None 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
2. Program Implementation 

2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคตน้ เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดรูอ้น เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม  
2.1 Study Period 

First semester  August – December   
Second semester January – May    
Summer semester June – July 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาจะตอ้งมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี  ้
2.2 Qualifications of the Applicants 

The applicants must possess one of the qualifications as follows: 
 2.2.1  เป็นผูส้  าเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5)  หรือ

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6 หรือ ปวช.)  หรือประกาศนียบัตร อ่ืน ท่ี
กระทรวงศกึษาธิการเทียบเทา่ จากสถาบนัในประเทศหรือตา่งประเทศ (เกรด 12 จากโรงเรียนในระบบ
อเมริกนั หรือ O-Level จากโรงเรียนในระบบองักฤษ) ท่ีหน่วยงานของรฐัรบัรองหรือ เป็นหรือเคยเป็น
นกัศกึษาของสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ซึ่งหนว่ยงานของรฐัรบัรอง  
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2.2.1  Applicants have completed high school or equivalent (Grade 12 from American-                                                              
system schools or O-Level from British-system schools) from national or international 
institutions approved by Ministry of Education, or the applicants are or used to be students of 
higher education institutions approved by Ministry of Education. 

2.2.2  เป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาขัน้ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
(วิทยาลยัการคา้) และสมคัรเขา้ศกึษาเพ่ือรบัปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน  

2.2.2   Applicants have completed Bachelor Degree in any major from University of the   
 Thai Chamber of Commerce, and applied for Bachelor Degree in another major. 

2.2.3 เป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาขัน้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัอื่นหรือสถาบนัการศกึษาชัน้สงูอ่ืน 
ในประเทศ หรือตา่งประเทศ ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรบัรอง และสมคัรเขา้ศกึษาในระดบัปริญญาตรีใน 
สาขาวิชาอ่ืน 

 2.2.3  Applicants have completed Bachelor Degree from other national or international 
institutions approved by Ministry of Education, and applied for Bachelor Degree in another 
major.  

    2.2.4  ผูส้มัครท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ขา้งตน้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
อ านวยการสอบคดัเลือกนกัศกึษาใหม ่ 
    2.2.4  Applicants, whose qualifications have not met the above criteria, are in the 
consideration of Admission Committee. 

2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
    2.3 Admission Requirements 

2.3.1    ผูส้มัครทุกคนจะตอ้งผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทยท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือก 

2.3.1   All applicants must pass admission process in accordance with the regulations of 
University of the Thai Chamber of Commerce.   

2.3.2   ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ IELTS (Academic Band) ไมต่  ่ากวา่ 5.5 และ
คะแนนในแตล่ะทกัษะตอ้งไมต่  ่ากวา่ 5 หรือมีคะแนนสอบภาษาองักฤษ TOEFL ไมต่  ่ากวา่ 500 ในการสอบ
แบบ Paper-Based Test หรือมีคะแนนไม่ต  ่ากว่า 173 ในการสอบแบบ Computer - Based Test หรือมี
คะแนนไมต่  ่ากวา่ 61 ในการสอบแบบ Internet - Based Test หรือคะแนนสอบภาษาองักฤษอ่ืนท่ีเทียบเท่า 



 

15 

 

        2.3.2  Applicants are required to have a minimum IELTS (Academic Band) of 5.5 with 
minimum of 5 in every band, or a minimum TOEFL of 500 (Paper-Based Test), 173 (Computer - 
Based Test), or 61 (Internet - Based Test), or other equivalent English tests.   

2.3.3   ผูส้มัครชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแรกจะไดร้บัการยกเวน้การส่งผลสอบ
ภาษาองักฤษ แตอ่ย่างไรก็ดีผูส้มคัรจะตอ้งผา่นการสอบสมัภาษณ ์

2.3.3   Applicants from overseas who use English as the first language are exempted from 
the English Test. However, they must go through an interview held by the School committee.  

2.3.4   ผู้สมัครท่ีผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานซึ่งได้แก่  วิชา
ภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยเพ่ือวตัถุประสงคเ์ชิงวิชาการและเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
 2.3.4  Applicants who achieve all requirements are required to take Pre-Study Courses, 
including Thai and English for academic purposes to improve their academic Thai and English 
skills.  

2.3.5   สภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยอาจจะอนมุตัิใหผู้ส้มคัรเป็นนกัศกึษา เขา้ศึกษาโดยไมต่อ้ง
คดัเลือก แตจ่ะตอ้งเป็นผูท่ี้หน่วยราชการหรือองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูข้อใหเ้ขา้ศกึษา 

2.3.5 University Council may approve the applications without passing through normal 
admission if it is a request from government or international organizations 

2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.4 Problems of Newly Enrolled Students 

การเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 4 ปี ซึ่งสง่กระทบตอ่แผนการศกึษาและการ
จดัการเรียนการสอน 

Credit transfer to the 4-year program may influence study plan and course arrangement. 

2.5 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  

2.5 Strategies for Solving Problems/Limitations of Students Specified in Item 2.4 

จัดท าแผนการศกึษาในภาคเรียนแรกใหก้ับนกัศึกษา โดยพิจารณาถึงการเทียบโอนรายวิชา 
และจัดใหม้ีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้  าแนะน าเก่ียวกับการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศกึษา 

Study plan of the first semester is arranged for freshman concerning credit transfer. 
Advisors are appointed in order to advise students on registration in each semester. 
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2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.6 Student Enrollment Plan and Expected Number of Graduates in 5 Years 

จ านวนนกัศกึษาท่ีจะรบัและจ านวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะส าเรจ็การศกึษา 
The number of students expected for enrollment and the number of graduates expected for 
graduation    

ระดับชัน้ปี 
(Year of Program) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
Number of students each year (person) 

2562 
(2019) 

2563 
(2020) 

2564 
(2021) 

2565 
(2022) 

2566 
(2023) 

ระดบัปริญญาตร(ีBachelor Degree) 
  ชัน้ปีที่ 1 (First year) 
  ชัน้ปีที่ 2 (Second year) 
   ชัน้ปีที่ 3 (Third year) 
   ชัน้ปีที่ 4 (Four   year) 

 
30 

 
30 
27 

 
30 
27 
24 

 
30 
27 
24 
21 

 
30 
27 
24 
21 

รวม (Total) 30 57 81 102 102 
จ านวนบัณฑิตที่ คาดว่ าจะส  า เ ร็จ
การศกึษา(Expected to graduate) 

- - - 21 21 

2.7 งบประมาณตามแผน (Planned Budget) 
 งบประมาณรายจา่ย (หน่วย : บาท) 

2.7 Expenditure Budget (Unit: Baht) 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ (Fiscal Year) 

2562 
(2019) 

2563 
(2020) 

2564 
(2021) 

2565 
(2022) 

2566 
(2023) 

งบด าเนินการ (Operating Budget)      
1. ค่าใชจ้่ายบุคลากร (อตัราใหม่) 
Salary (for a new teaching post) 

144,000 158,400 174,240 191,664 210,830 

2. ค่าตอบแทน (Teaching fees) 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 
3. รายจ่ายพฒันานกัศึกษา 
(Expenses for student development) 

30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 

4. ค่าวสัดเุพื่อการศึกษา (Stationery) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
รวมงบด าเนินการ 

(Total Operating Budget) 3,724,600 3,739,000 3,754,840 3,772,264 3,791,430 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (Cost per head per year) 74,000 บาท (Baht) 
 
 
 



 

17 

 

2.8 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ว่าด้วย
การศึกษาระบบหน่วยกิต ขัน้ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) โดยหลกัสตูร
จดัการเรียนการสอนเนน้การท าโครงงานและการไดร้บัประสบการณต์รง 

2.8 Teaching and Learning System 
Program is arranged as Taught Program in accordance with the Regulation of University 

of the Thai Chamber of Commerce, Credit System Education, Undergraduate Program, B.E. 2545 
and B.E. 2554 (Appendix A). Our program focuses on project-based teaching and hands-on 
experience.  

2.9 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ตอ้งไดร้บัการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และ
ตอ้งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ย การเทียบโอนความรู ้ทกัษะและประสบการณ์
จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ ตามหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2547 (ภาคผนวก ก)  ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ย 
การเทียบโอนหน่วยกิตในการเขา้ศกึษาหลกัสตูร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 

2.9 Courses and Credit Transfer 
           Courses and credit transferring must be approved by program committees and must be 
consistent with The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Knowledge, Skills 
and Experience Transfer from Informal Education to Formal Education, Undergraduate and 
Postgraduate Programs, B.E. 2547 (Appendix A), and The Regulation of University of the Thai 
Chamber of Commerce, Credit transfer, Undergraduate Program, B.E. 2548 (Appendix A) as well 
as The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Second Degree, 
Undergraduate Program, B.E. 2543 (Appendix A).  
  

3 หลักสูตรและอาจารยผู้์สอน (Curriculum and Faculty members) 
3.1 หลักสูตร (Curriculum)  

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสตูร 129 หน่วยกิต 
 3.1.1  Total Credits: 129 Credits 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 โครงสรา้งหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธรุกิจ  แบ่งเป็น 

 3.1.2  Curriculum Structure 
       Curriculum structures are shown as follows: 
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ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป General Education Course  30 หน่วยกิต credits 
 1.กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
 2.กลุม่วิชาธรุกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
 3.กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Sciece ad Technology) 
 4.กลุม่วิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 
 5.กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society 
 สว่นท่ี 1     หมวดวิชาศกึษาทั่วไป-บงัคบั 21 หน่วยกิต credits 
 Section 1 General Education Required Courses   
 สว่นท่ี 2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป-เลือก 9 หน่วยกิต credits 
 Section 2  General Education Courses - Elective   

 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ  Specialized Courses 93 หน่วยกิต credits 
 1. กลุม่วิชาแกน Core Courses 15 หน่วยกิต credits 
 2. กลุม่วิชาเอก  Major Courses 63 หน่วยกิต credits 
  หลักสูตรปกติ  Curriculum Structure without Cooperative Education 
  กลุม่วิชาเอกบงัคบั Major Required Courses 33 หน่วยกิต credits 
  กลุม่วิชาเอกเลือก Major Elective Courses 30 หน่วยกิต credits 
  หลักสูตรสหกิจศึกษา  Curriculum Structure with Cooperative Education 
  กลุม่วิชาเอกบงัคบั Major Required Courses 33 หน่วยกิต credits 
  กลุม่วิชาเอกเลือก  Major Elective Courses 24 หน่วยกิต credits 
  วิชาสหกิจศกึษา (บงัคบั) Cooperative Education (Required) 6 หน่วยกิต credits 
 3. กลุม่วิชาโท  Minor Courses 15 หน่วยกิต credits 

 
ค. หมวดวชิาเลือกเสรี  Free Elective Courses 6 หน่วยกิต credits 

3.1.3 รายวชิา 
      3.1.3  List of Courses in the Program 
  (1) รหัสรายวชิา  การก าหนดเลขรหสัรายวิชาตามหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ย 

  (1)  Code Description 
 Code description for each course in the Bachelor Program is identified as follows. 

1) รหัสวชิาหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวั  เป็นหลกัท่ี 1 และหลกัท่ี 2 ตามดว้ยตวัเลข

เป็นหลกัท่ี 3 หลกัท่ี 4 และหลกัท่ี 5  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 1) Code Description for General Education Courses        
      Code description is identified by the use of English alphabet for the first two 

digits followed by the use of numbers as the third, the fourth and the fifth digits. The detailed 
information is presented below. 

1.1 ตัวอักษรตัวแรกและตัวทีส่องแทนวชิาศึกษาท่ัวไป 
  ตวัเลขหลกัรอ้ย 0-4 หมายถึงกลุม่วิชา  ประกอบดว้ย 
  เลข 0  หมายถึง  กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
  เลข 1  หมายถึง  กลุม่วิชาธรุกิจและการประกอบการ 
  เลข 2  หมายถึง  กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
  เลข 3  หมายถึง  กลุม่วิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
  เลข 4  หมายถึง  กลุม่วิชาคณุภาพชีวิตและสงัคมยั่งยืน 

   1.1  Code Description for General Education Courses        
      Code description is identified by the use of English alphabet for the first two 

digits followed by the use of numbers as the third, the fourth and the fifth digits. The detailed 
information is presented below. 

     First two digit letters “GE” refer to  General Education courses 
     No. 0-4 refers to general education courses as follows: 
     No. “0”             Language and Communication 
     No. “1”   Business and Entrepreneurship 
     No. “2”   Science and Technology 
     No. “3”   Aesthetic and Culture 
     No. “4”   Quality of Life and Sustainable Society 

2) รหัสวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
   2)  Code Description for Specialized Courses 

2.1) กลุ่มวชิาแกน 

ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวั  เป็นหลกัท่ี 1 และหลกัท่ี 2  ตามดว้ย
ตวัเลขเป็นหลกัท่ี 3 หลกัท่ี 4  และหลกัท่ี 5  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตวัอกัษรตวัแรกใช ้H แทนคณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ 
ตวัอกัษรตวัท่ีสองแทน คณะวชิาท่ีจดับริการวิชาแกน คือ 

O คณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ – วิชาแกน 
ตวัเลขหลกัท่ี 3  แทนวิชาของชัน้ปีท่ี  ดงันี ้

เลข 1 ชัน้ปีท่ี 1 
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เลข 2 ชัน้ปีท่ี 2 
เลข 3 ชัน้ปีท่ี 3 
เลข 4 ชัน้ปีท่ี 4 

ตวัเลขหลกัท่ี 4 และ 5  แทนล าดบัวิชาแกนโดยมตีวัเลขจาก 01 – 09 
2.1) Core Courses 

          Code description is identified by the use of English alphabet for the first two 
digits followed by the use of numbers as the third, the fourth and the fifth digits. The detailed 
information is presented below.  

First-digit letter “H”  School of Humanities and Applied Arts 
 Second-digit letter “O”  Core Courses in Bilingual Program 

                   “U”  School of Humanities and Applied Arts –  
          Major Courses 
   Third-digit number  Year of study, in which courses are arranged  
     No.1 First-Year Courses 
     No.2 Second-Year Courses 
     No.3 Third-Year Courses 
     No.4 Fourth-Year Courses     
   Fourth- and fifth-digits Course Numbers of Core Courses from 01-09     

 

2.2) กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
ใชต้วัอกัษรภาษาอังกฤษ 2 ตวั เป็นหลกัท่ี 1 และหลกัท่ี 2 ตามดว้ย

ตวัเลขเป็นหลกัท่ี 3  หลกัท่ี 4  และหลกัท่ี 5  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ตวัอกัษรตวัแรกใช ้H แทนคณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ 
ตวัอกัษรตวัท่ีสอง U แทน หลกัสตูรสองภาษาและกลุม่วิชา 
ตวัเลขหลกัท่ี 3 แทนวิชาของชัน้ปีท่ี 
ตวัเลขหลกัท่ี 4 และ 5 แทนล าดบัวิชาเอกบงัคบัโดยมีตวัเลข จาก 10 - 
29  

2.2) Major Required Courses 
            Code description is identified by the use of English alphabet for the first 
two digits followed by the use of numbers as the third, the fourth and the fifth digits. The detailed 
information is presented below.  
   First-digit letter “H” School of Humanities and Applied Arts 
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   Second-digit letter “U” School of Humanities and    
      Applied Arts – Major courses 

Third-digit number Year of study, in which the courses are arranged 
Fourth- and fifth-digits Course Numbers of Major Required Courses  

  from 10-29 
 

2.3) กลุ่มวชิาเอกเลือก 
ใชต้วัอกัษรภาษาอังกฤษ 2 ตวั เป็นหลกัท่ี 1 และหลกัท่ี 2 ตามดว้ย

ตวัเลขเป็นหลกัท่ี 3  หลกัท่ี 4  และหลกัท่ี 5  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ตวัอกัษรตวัแรกใช ้H แทนคณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ 
ตวัอกัษรตวัท่ีสอง U แทน หลกัสตูรสองภาษาและกลุม่วิชา 
ตวัเลขหลกัท่ี 3 แทนวิชาของชัน้ปีท่ี 
ตวัเลขหลกัท่ี 4 และ 5 แทนล าดบัวิชาเอกเลือก จาก 30 – 90  

 2.3)  Major Elective Courses 
Code description is identified by the use of English alphabet for the first 

two digits followed by the use of numbers as the third, the fourth and the fifth digits. The detailed 
information is presented below.  
   First-digit letter “H” School of Humanities and Applied Arts 
   Second-digit letter “U” School of Humanities and Applied Arts 

   Bilingual Program  
Third-digit number Year of study, in which courses are arranged 
Fourth- and fifth-digits Course Number of Major Elective Courses  

   from 30-90   

2.4) กลุ่มวชิาโท 
รหัสวิชาโทท่ีคณะมนุษยศาสตรแ์ละประยุกตศ์ิลป์จัดให้นักศึกษา

หลกัสตูรสองภาษาศกึษาได ้ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวั เป็นหลกัท่ี 1 และหลกัท่ี 2 ตามดว้ยตวัเลขเป็น
หลกัท่ี 3  หลกัท่ี 4  และหลกัท่ี 5  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตวัอกัษรตวัแรกใช ้H แทน แทนคณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์ 
 ตวัอกัษรตวัท่ีสองใช ้X แทน รายวิชาโท 

ตวัเลขหลกัท่ี 3 ใชต้วัเลข 2, 3, 8, 9 แทน รายวิชาโทท่ีคณะมนษุยศาสตร์
และประยกุตศ์ิลป์จดับริการ   
ตวัเลขหลกัท่ี 4 และหลกัท่ี 5 แทนล าดบัวิชาโท 
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 2.4)  Minor Courses 
 Code description of Minor Courses, which the School of 
Humanities and Applied Arts provides for students studying in this bilingual program, is identified 
as follows. 

First-digit letter “H” School of Humanities and Applied Arts 
Second-digit letter “X” Minor Courses 
Third-digit “No. 2,3,8,9” School of Humanities and Applied Arts as 

the provider 
Fourth- and fifth-digits Course Number of Minor Courses 

3) รหัสวชิาหมวดวชิาเลือกเสรี 
 ใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวัหลกัท่ีใชแ้ทนคณะวิชาและกลุม่วิชา ตวัเลข 

หลกัท่ี 3 คือ เลข 0 แทนหมวดวิชาเลือกเสรี และตวัเลขหลกัท่ี 4 และ 5 แทนล าดบัวิชาเลือกเสรี  
   3) Code Description for Free Elective Courses 

 The first two letters refer to School or Major (if any). The third-digit 
“No.0” refers to Free Elective Courses while the fourth- and the fifth-digits refer to course number 
of Free Elective Courses. 

 

(2) รายวชิา (List of Courses) 

ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทกัษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

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

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   

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

 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
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GE004 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* หรือ
คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* หรือ
คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

* หมายเหตุ  
1. นกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีหน่ึง (Native English Speaker) และ/หรือ นกัศึกษาท่ีเรยีนในหลกัสตูรท่ี

ใชภ้าษาองักฤษในการเรยีนการสอนเต็มเวลามาไมน่อ้ยกว่า 6 ปี ตอ้งลงทะเบียนวิชาภาษาองักฤษทั้ง 4 วิชาคือ   GE002 ภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1  และ GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ 2   และตอ้งผ่านการประเมินผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเห็นชอบ 

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. นักศึกษาท่ียื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จสิน้ภายในภาคเรียนท่ี 2  
ของปีการศึกษาท่ี 2  ท่ีเขา้ศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษตอ้งมีอายุไมเ่กิน  2 ปี  นบัจากวนัท่ีผลสอบประกาศและตอ้งเป็นไปตามเกณฑก์าร
เทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษดงัต่อไปนี ้  
 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: 

เกณฑ ์ก. หลกัสตูรนานาชาติท่ีใชภ้าษาอังกฤษ 
ในการเรยีนการสอนเท่านัน้ 

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

เกณฑ ์ข. หลกัสตูรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาอ่ืน ๆ  
ในการเรยีนการสอน 

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

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

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึน้ไป 
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึน้ไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึน้ไป  
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึน้ไป   
ใชท้ดแทนรายวิชา GE002,  GE003,  GE004 และ GE005 
1) Substitution of TOEIC score 250 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOEIC score 350 or higher 
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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   

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 

   2.1  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น  เมื่อขอยกเว้นรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ ์ก.  จะตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น  ๆ   และตอ้งผ่านการ
ประเมนิผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจ าหลักสตูรเห็นชอบ 
  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 าหรบันักศึกษาในหลกัสตูรท่ีใชภ้าษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ   ในการเรยีนการสอน  
  2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium of instruction . 
   2.2.1  เมื่อขอยกเวน้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ ์ข.  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน   ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนใหค้รบ/ไม่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยกิต ท่ีไดร้บัการยกเวน้  เพื่อใหม้ีจ  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 นกัศึกษาท่ีขอยกเวน้รายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ ์
ข.   ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ก.  โดยจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนวิชาภาษาองักฤษนั้น  ๆ     และตอ้งผ่านการประเมินผลตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการประจ า
หลกัสตูรเห็นชอบ 
   2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by submitting a standardized 
test score higher than Criterion B shall follow the criterion A.  All students must register for all English courses and must 
pass the required course evaluation by the curriculum committee.  
 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จ านวน 3  หน่วยกิต       

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

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

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

 
ส่วนท่ี 2  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 9 credits from 

the following course groups: 
กลุม่วิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
กลุม่วิชาสนุทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุม่วิชาคุณภาพชีวิตและสงัคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   
   2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร   
GE051 มิติแห่งศพัท ์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE054 การอ่านเพื่อพฒันาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทกัษะการพดูและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นกัข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
GE058 การเลา่เรื่องขา้มสื่อ 3(3-0-6)  
 (Transmedia Storytelling)   

 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE102 จรยิธรรมธุรกิจและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบือ้งตน้ส  าหรบัผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบรหิารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and Beauty)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE110 สมัมนาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Right View Entrepreneurship)   

 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science and Technology) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE202 นวตักรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะหส์  าหรบัธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอจัฉรยิะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลติภัณฑเ์ครื่องส  าอางเพื่อสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภูมิปัญญาสมนุไพรไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   
 

4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตรแ์ละวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย
ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร ์

GE301 ปรชัญาความรกั 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Love)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE302 ปรชัญาศิลปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกลิ่นสเีสยีง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
GE304 เรื่องเลา่ในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟ้ามหา

จกัร ี  สรินิธร รฐัสมีาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราช
กมุารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)   
GE308 วรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านรอ้ยกรองไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
GE312 การขบัรอ้ง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรวีิจกัษณ ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจัดดอกไม ้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พสัตราภรณ ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหนา้ 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
GE318 การละเลน่และเพลงพืน้บา้นไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   
GE351 วฒันธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 สื่อบนัเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวฒันธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวติัศาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 
3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   
GE356 อดุมการณส์รา้งชาติของจีน 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตกุารณปั์จจบุนัของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรชัญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรชัญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE362 วฒันธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วฒันธรรมขา้ว 3(3-0-6)  
 (Rice Culture)   
GE364 วฒันธรรมน า้ 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุใ์นสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE368 คติชนสรา้งสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คียง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ทอ้งถ่ินกบัการสรา้งสรรคส์นิคา้ทางวฒันธรรม 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 ประวติัศาสตรข์องภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวติัศาสตรแ์อนิเมชั่น 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเชื่อในสงัคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE377 โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากลอ้ม 3(2-2-5)  
 (Go)   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   

 
5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 

GE401                                                             ทกัษะการรูส้ารสนเทศในสงัคมดิจิทัล 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 จิตวิทยาวยัรุน่ 3(3-0-6)  

 (Adolescent Psychology)   

GE405 จิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวิทยากบัการบรหิารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศกึษาดว้ย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE408 การพฒันาบุคลกิภาพผูน้  า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดแูลสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
 2)  กลุ่มสังคมยั่งยืน   

GE451 ศาสตรข์องพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สงัคมศกึษาเพื่อสงัคมที่ยงัยืน 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส  าหรบัชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรพัยส์นิทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตรแ์ละวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูม-ิประวติัศาสตรก์ารท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทศันเ์รื่องความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พทุธธรรมกบัการแกปั้ญหาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส  านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดลอ้มในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ  93  หน่วยกิต 
 B. Specialized Courses: 93 Credits 

 1. กลุ่มวชิาแกน  จ  านวน  5  วิชา  รวม 15  หน่วยกิต 
    1. Core Courses: 5 Courses 15 Credits 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

ชือ่วชิา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบัิต-ิศกึษา

ด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HO161 การสื่อสารระหวา่งวฒันธรรมทางธรุกิจ 
(Intercultural Business 
Communication) 

3(3-0-6) – 

HO261 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) – 

HO262 เศรษฐกิจและการคา้อาเซียน 
(ASEAN Economics and Trade) 

3(3-0-6) – 

HO263 จริยศาสตรเ์พ่ือธรุกิจและชีวิตประจ าวนั 
(Ethics for Business and Everyday Life) 

3(3-0-6) – 

HO461 ระเบียบวิธีวิจยัในภาษาองักฤษธรุกิจ 
(Research Methodology in Business 
English) 

3(2-2-5) – 

3. กลุ่มวชิาเอกบังคับ จ  านวน 11 วิชา รวม 33 หน่วยกิต 
3.  Major Required Courses: 11 Courses 33 Credits 

รหัสวชิา 
Course 
Code 

ชือ่วชิา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบัิต-ิศกึษา

ด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HU101 การใชภ้าษาองักฤษ 
(English Usage) 

3(2-2-5) - 

HU102 ทกัษะการอา่นและการเขียนขัน้สงู 
(Advanced Reading and Writing 
Skills) 

3(2-2-5) - 
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HU201 การสนทนาภาษาองักฤษธรุกิจ 
(Business English Conversation) 

3(1-4-4) - 

HU202 การจดบนัทึกและสรุปความ 
(Note-Taking and Summary) 

3(2-2-5) - 

HU203 การเขียนทางวิชาการ 
(Academic Writing)  

3(2-2-5) - 

HU204 การพดูในท่ีประชมุชน 
(Public Speaking) 

3(2-2-5) - 

HU301 การสื่อสารธรุกิจขัน้สงู 
(Advanced Business 
Communication) 

3(2-2-5) - 

HU302 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางธรุกิจ 
(English for Business Presentations) 

3(2-2-5) - 

HU303 ภาษาองักฤษเพ่ือการอภิปรายและการ
เจรจาตอ่รองทางธรุกิจ 
(English for Business Discussion and 
Negotiation) 

3(2-2-5) - 

HU401 สมัมนาภาษาองักฤษธรุกิจ 
(Seminar in Business English) 

3(0-6-3) - 
 

HU402 การอา่นเพ่ือการคิดวิเคราะหท์างธรุกิจ 
(Critical Reading of Business 
Technical Materials) 

3(2-2-5) - 
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4. กลุ่มวชิาเอกเลือก ใหเ้ลือกเรียน  10  วิชา รวม 30 หน่วยกิต กรณีเลือกเรยีนสหกิจศกึษา (6 หน่วย
กิต) ใหเ้ลือกเรียนวิชาเอกเลือก  8  วิชา รวม  24  หน่วยกิต 

4.  Major Elective Courses: Students can select 10 courses (30 credits) from any course 
listed below. Students who choose Co-operative Education (6 credits) are required to select 
8 courses (24 credits) to fulfill the 30 credit requirement.  

 
รหัสวชิา 
Course 
Code 

 
ชือ่วชิา 
Course Title 

 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิตัิ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

 
เงือ่นไข 

Prerequisite 

HU230 วรรณคดีวิจกัษ ์
(Literature Appreciation) 

3(2-2-5) - 

HU231 กวีนิพนธวิ์จกัษ ์
(Poetry Appreciation) 

3(2-2-5) - 

HU232 ภาษาศาสตรแ์ละสทัศาสตรภ์าษาองักฤษ 
(Pragmatics of English 
Communication) 

3(2-2-5) - 

HU233 วจันปฏิบตัิศาสตรข์องการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
( Pragmatics of English 
Communication) 

3(3-0-6) - 

HU234 การอา่นออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองาน
อาชีพ 
(English Oral Reading for Careers) 

3(1-1-4) - 

HU330 การแปลภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 
(Thai-English Translation ) 

 3(2-2-5) - 

HU331 การแปลภาษาองักฤษ-ภาษาไทย 
(Translation 2) 

3(2-2-5)   - 

HU332 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจการเงิน 
(English for the Financial Sector) 

3(2-2-5) – 
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HU333 ภาษาองักฤษเพ่ือการคา้และการตลาด
ระหวา่งประเทศ 
(English for International Trade and 
Marketing) 

3(2-2-5) - 

HU334 ภาษาองักฤษเพ่ือวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 
(English for Science and Technology) 

3(2-2-5) - 

HU335 ภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการอตุสาหกรรม
และโลจิสติกส ์
(English for Industrial Management 
and Logistics) 

3(2-2-5) - 

HU336 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
(English for Hospitality Industry) 

3(2-2-5) - 

HU337 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจการบิน  
(English for Airline Business) 

3(2-2-5) - 

HU338 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์
(English for Public Relations) 

3(2-2-5) - 

HU339 ภาษาองักฤษเพ่ือกฎหมาย 
(English for Law) 

3(2-2-5) - 

HU340 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมแฟชั่น 
(English for Fashion Industry) 

3(2-2-5) - 

HU341 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมภตัตาคาร
และรา้นอาหาร 
(English for Restaurant Industry) 

3(2-2-5) - 

HU342 
 
HU343 
 
HU344 
 

ภาษาองักฤษจากสื่อ 
(English in Media) 
การแปลภาษาจีน-ภาษาองักฤษ 
(Chinese-English Translation ) 
การแปลภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 
(English-Chinese Translation ) 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

- 
 
 
- 
 
- 
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HU345 
 

ประสบการณวิ์ชาชีพ 
(Professional Internship) 

3(0-40-20) - 

HU430 การเขียนเพ่ือโนม้นา้วชกัจงู 
(Persuasive Writing) 

3(2-2-5) - 

HU431 การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์1 
(Creative Writing 1) 

3(2-2-5) - 

HU432 การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์2 
(Creative Writing 2) 

3(2-2-5) - 

HU433 การแปลธรุกิจ 1 
(Business Translation 1) 

3(2-2-5) - 

HU434 การแปลธรุกิจ 2 
(Business Translation 2) 

3(2-2-5) - 

    
    
HU435 
 
 

การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธรุกิจ 
(Business Report and Proposal 
Writing) 

3(2-2-5) 
 
 

- 
 

HU436 การศกึษาอิสระ 
(Independent Study) 

3(0-6-3) - 

HU437 สหกิจศกึษา 
(Co-operative Education 

6(0-40-20) - 

HU438 การเรียนรูภ้าษาท่ีสอง 
(Second Language Acquisition) 

3(3-0-6) - 

HU439 ความรูพื้น้ฐานในการสอนภาษา 
(Foundation of Language Teaching) 

3(3-0-6) - 

 

 

4. กลุ่มวชิาโท จ านวน 15 หน่วยกิต  
นกัศกึษาชาวตา่งชาติตอ้งเรยีนกลุม่วิชาโทภาษาไทยจ านวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต สว่นนกัศกึษาไทยตอ้งเลือกกลุม่
วิชาโทดา้นภาษาของสาขาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาเกาหลี จ  านวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต ท่ีเปิดสอน
ภายในคณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์    

  4.  Minor Courses: 5 Courses 15 Credits  
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 The minor courses provided by School of Humanities and Applied Arts for students in this bilingual 
program. Foreign students are required to study five Thai courses (15 credits) as their minor  while Thai 
students are required to choose the Chinese language, the Japanese language, and the Korean language 
as their minor for 5 courses (15 credits). 

 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 

 C. Free Elective Courses: 2 courses 6 credits 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตามที่ตอ้งการในสาขาวิชาและคณะวิชา
ตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดท้กุวิชา  (ยกเวน้วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป) จ  านวน 2 วิชา รวม 6 
หน่วยกิต 

Students can take two courses (6 credits) from the elective course 
group as required from any school of the University of the Thai Chamber of Commerce, except 
those in the general education courses. 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4     Study Plan 

1) แผนการเรียนปกติ (Study Plan without Co-operative Education) 
 

ช้ันปีที ่1  ภาคต้น (First Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
Thai for Careers 

3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1    

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

HU101 การใชภ้าษาองักฤษ 
English Usage 

3(2-2-5) - 

 รวม (Total) 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 

ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย (First Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE002
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1  หรอืคะแนน 

TOEIC 250 หรอื
เทียบเท่า 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

HO161 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ 
Intercultural Business Communication 

3(3-0-6) - 

HU102 ทกัษะการอ่านและการเขียน 
Reading and Writing Skills 

3(2-2-5) - 

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่2  ภาคต้น (Second Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อเพื่อการสื่อสารในงาน 
อาชีพ 1 
English for Communication in Careers 1 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE003 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2  หรอืคะแนน 

TOEIC  350  หรอื
เทียบเท่า 

HO261 เศรษฐกิจและการคา้อาเซียน 
ASEAN Economics and Trade 

3(3-0-6) - 

HO262 
หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 
- 

HU201 
การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ 
Business English Conversation 

3(1-4-4) 
- 

HU202 การจดบนัทกึและสรุปความ 
Note-Taking and Summary Writing 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 
1 Major Elective Course 

3 - 

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย (Second Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
English for Communication in Careers 2 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE004 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 3  หรอืคะแนน 

TOEIC 450 หรอื
เทียบเท่า 

HO263 จรยิศาสตรเ์พื่อธุรกิจและชีวิตประจ าวนั 
Ethics for Business and Everyday Life 

3(3-0-6) - 

HU203 การเขียนทางวิชาการ 
Academic Writing 

3(2-2-5) - 

HU204 การพดูในที่ประชุมชน 
Public Speaking 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 
1 Major Elective Course 

3 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่3  ภาคต้น (Third Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HU301 การสื่อสารธุรกิจขัน้สงู 
Advanced Business Communication 

3(2-2-5) - 

HU302 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
English for Business Presentation 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 2-3 วิชา 
2-3 Major Elective Courses 

6/9 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 รวม (Total) 15/18  
 

 
ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย (Third Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HU303 ภาษาองักฤษเพื่อการอภิปรายและการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
English for Business Discussion and 
Negotiation 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 3-4 วิชา 
3-4 Major Elective Courses 

9/12 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 รวม (Total) 15/18  
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ช้ันปีที ่4  ภาคต้น (Fourth Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HO461 ระเบียบวิธีวิจัยในภาษาองักฤษธุรกิจ 
Research and Methodology in Business 
English 

3(2-2-5) - 

HU401 สมัมนาภาษาองักฤษธุรกิจ 
Seminar in Business English 

3(0-6-3) - 

HU402 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหท์างธุรกิจ 
Critical Reading of Business Technical 
Materials 

3(2-2-5)  

 วิชาเอกเลอืก 1-2 วิชา 
1-2 Major Elective Courses 

3/6 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3  

 วิชาเลอืกเสร ี1 วิชา 
1 Free Elective Course 

3  

 รวม (Total) 18/21  

 
ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย (Fourth Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

 วิชาเอกเลอืก 1-2 วิชา 
1-2 Major Elective Courses 

3/6 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 วิชาเลอืกเสร ี1 วิชา 3 - 
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

1 Free Elective Course 
 รวม (Total) 9/12  

 
2) แผนการเรียนสหกิจศึกษา (Study Plan with Co-operative Education) 
 

ช้ันปีที ่1  ภาคต้น (First Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
Thai for Careers 

3(3-0-6) - 

GE002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1    

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

HU101 การใชภ้าษาองักฤษ 
English Usage 

3(2-2-5) - 

 รวม (Total) 15  
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ช้ันปีที ่1  ภาคปลาย (First Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE003 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE002
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1  หรอืคะแนน 

TOEIC 250 หรอื
เทียบเท่า 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
General Education Course 

3(3-0-6) - 

HO161 การสื่อสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ 
Intercultural Business Communication 

3(3-0-6) - 

HU102 ทกัษะการอ่านและการเขียน 
Reading and Writing Skills 

3(2-2-5) - 

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่2  ภาคต้น (Second Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE004 ภาษาองักฤษเพื่อเพื่อการสื่อสารในงาน 
อาชีพ 1 
English for Communication in Careers 1 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE003 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2  หรอืคะแนน 

TOEIC  350  หรอื
เทียบเท่า 

HO261 เศรษฐกิจและการคา้อาเซียน 
ASEAN Economics and Trade 

3(3-0-6) - 

HO262 
หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 
- 

HU201 
การสนทนาภาษาองักฤษธุรกิจ 
Business English Conversation 

3(1-4-4) 
- 

HU202 การจดบนัทกึและสรุปความ 
Note-Taking and Summary Writing 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 
1 Major Elective Course 

3 - 

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่2  ภาคปลาย (Second Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

GE005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
English for Communication in Careers 2 

3(3-0-6) ศกึษาก่อน GE004 
ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสาร 3  หรอืคะแนน 

TOEIC 450 หรอื
เทียบเท่า 

HO263 จรยิศาสตรเ์พื่อธุรกิจและชีวิตประจ าวนั 
Ethics for Business and Everyday Life 

3(3-0-6) - 

HU203 การเขียนทางวิชาการ 
Academic Writing 

3(2-2-5) - 

HU204 การพดูในที่ประชุมชน 
Public Speaking 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 
1 Major Elective Course 

3 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่3  ภาคต้น (Third Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HU301 การสื่อสารธุรกิจขัน้สงู 
Advanced Business Communication 

3(2-2-5) - 

HU302 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
English for Business Presentation 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 2 วิชา 
2 Major Elective Courses 

6 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 รวม (Total) 15  
 

 
ช้ันปีที ่3 ภาคปลาย (Third Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HU303 ภาษาองักฤษเพื่อการอภิปรายและการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
English for Business Discussion and 
Negotiation 

3(2-2-5) - 

 วิชาเอกเลอืก 3 วิชา 
3 Major Elective Courses 

9 - 

 วิชาโท 1 วิชา 
1 Minor Course 

3 - 

 รวม (Total) 15  
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ช้ันปีที ่3 ภาคฤดูร้อน (Third Year, Summer Semester) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงือ่นไข 

 วิชาเลอืกเสร ี2 วิชา 
2 Free Elective Course 

6 - 

 รวม (Total) 6  

 
 

ช้ันปีที ่4  ภาคต้น (Fourth Year, First Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HO461 ระเบียบวิธีวิจัยในภาษาองักฤษธุรกิจ 
Research and Methodology in Business 
English 

3(2-2-5) - 

HU401 สมัมนาภาษาองักฤษธุรกิจ 
Seminar in Business English 

3(0-6-3) - 

HU402 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหท์างธุรกิจ 
Critical Reading of Business Technical 
Materials 

3(2-2-5)  

 วิชาเอกเลอืก 1 วิชา 
1 Major Elective Courses 

3 - 

 วิชาโท 2 วิชา 
2 Minor Courses 

6  

 รวม (Total) 18  
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ช้ันปีที ่4  ภาคปลาย (Fourth Year, Second Semester) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Coruse Title 

จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงือ่นไข 
Prerequisite 

HU437 สหกิจศกึษา 
Cooperative Education 

6 - 

 รวม (Total) 6  

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 3.1.5  Course Description 

ก. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   
ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 
Section 1 Required General Education Courses: 21 credits 

1. กลุ่มวชิาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Group) 
GE001 ภาษาไทยเพือ่อาชพี 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  

          พฒันาทกัษะภาษาไทยมาตรฐานในดา้นการฟัง การพดู การอา่น  การเขียน การ
ใชภ้าษาไทยเพ่ือพฒันาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบตัิทกัษะการใชภ้าษาไทย
โดยใชบ้ทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับอาชีพตามสาขาของ
ผูเ้รียน 

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 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1     3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  

           พัฒนาทักษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดยเนน้
ทักษะการฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั และรายละเอียดจากขอ้ความหรือบทสนทนา
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สั้น ๆ   การพูดทักทาย เริ่มตน้บทสนทนา แนะน าตนเอง ตอ้นรับ ถามและตอบ
ขอ้มลูอย่างง่าย การอา่นขอ้ความระดบัย่อหนา้อย่างง่าย ๆ เพ่ือจบัใจความส าคญั
และแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

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.  
 

GE003 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2     3(3-0-6) 

 (English for Communication 2)  

 ศกึษาก่อน GE002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC 250  
                 หรือเทียบเท่า 

 

               พัฒนาทักษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั  โดย
เน้นทักษะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากขอ้ความหรือบท
สนทนาท่ีซับซอ้นขึน้  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดง
ความคิดเห็น  การพูดในสถานการณต์่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
น าเสนอและเปรียบเทียบขอ้มลูทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านขอ้ความในหัวขอ้ท่ี
หลากหลายทัง้ในรูปแบบทั่วไปและผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 

   

GE004  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในงานอาชพี 1     3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 1)  

 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า 
Prerequisite:  GE002 English for Communication 1 

 

        พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์
น  าเสนอขอ้มลู  เปรียบเทียบและวิเคราะหข์อ้มลูทางธรุกิจ  เขียนบนัทึกภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์อ่านข่าวหรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความส าคญั  ก  าหนดใหม้ีการอา่นนอกเวลาและการศกึษาดว้ยตนเอง 
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Development of English for business communication skills relating to 
students’ fields of study by integrating the four skills: listening, speaking, 
reading, and writing, including telephone conversation; presenting, 
comparing, and analyzing business information; reading news or articles 
for details and summarizing main ideas; external readings and self-study 
lessons 

GE005  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในงานอาชพี 2     3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 2)  

 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 
Prerequisite:  GE004 English for Communication in Careers 1 

 

        พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ขอ้คิดเห็น สมัภาษณง์าน เขียนประวตัิส่วนตวัและจดหมายสมคัรงาน  อ่านข่าว
หรือบทความเพ่ือศกึษารายละเอียดและสรุปใจความส าคญั  ก  าหนดให้มีการอ่าน
นอกเวลาและการศกึษาดว้ยตนเอง 

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  

 

2. กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 
GE101 การประกอบการทีขั่บเคลื่อนด้วยนวัตกรรม     3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  

         กระบวนการประกอบการเพ่ือเสริมสรา้งและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทกัษะ 
ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหา
และโอกาส  เพ่ือคน้หาแนวคิดและหนทางเชิงสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาและ
สรา้งคณุค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดใหเ้กิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็น
รูปธรรม 

Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, 
skills, mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and 
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generate ideas for solving problems and creating value, as well as 
development for business practice  
 

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
GE201 การคดิเชงินวัตกรรมทางดิจทัิลและการโค้ด 3(3-0-6)  

 (Digital Innovative Thinking and Coding)   

          แนวคิด มมุมอง และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุใหเ้กิด
การเรียนรูแ้ละการแกปั้ญหาในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  ฝึกทกัษะพืน้ฐานการใชแ้อปพลเิค
ชนั และการพฒันาโปรแกรมประยกุตส์มยัใหมผ่า่นกระบวนการคน้ควา้ วิเคราะห ์และ
ประมวลผลขอ้มลู จนเกิดนวตักรรมท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของคนในสงัคม 

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   

  

 
ส่วนที ่2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกวา่  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวชิาดังต่อไปนี ้
กลุ่มวชิาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
 1) กลุม่ภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลยเ์พื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 (Malay for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษามาเลยใ์นชีวิตประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  

บทพูดพืน้ฐานที่จ  าเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หนา้ 
          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 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Vietnamese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  

บทพูดพืน้ฐานที่จ  าเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทั้งการจบัใจความส าคญัและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หนา้ 
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          Vietnamese language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main 
ideas, and basic paragraph writing 

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
        ทกัษะการใชภ้าษาพมา่ในชีวิตประจ าวนัโดยเนน้การฟังและการสนทนา  บท

พูดพืน้ฐานที่จ  าเป็นต่อการใชส่ื้อสาร รวมทัง้การจบัใจความส าคญัและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขัน้พืน้ฐานในระดบัยอ่หนา้ 
          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)  กลุม่ทกัษะการสื่อสาร  

GE051 มิติแหง่ศัพท ์ 3(3-0-6) 
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศพัท ์ ประวติัค าศพัท ์ วิธีใชค้  า  การบญัญัติศพัท ์ ทกัษะการใช้
พจนานกุรม  การศกึษาค าเปรียบเทียบตา่งศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ 
         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)  
        โครงสรา้งโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทาง

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

 

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
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         หลกัการและความส าคญัของการอา่นและการเขียนในธุรกิจ  ศกึษาศพัทแ์ละ
ส านวนธุรกิจในดา้นความหมายและการใชใ้นบริบทต่าง ๆ  วิเคราะหแ์ละตีความ
บทความทางธุรกิจในส่ือส่ิงพิมพร์ว่มสมยัและส่ือใหม ่  พฒันาทกัษะการเขียนทาง
ธุรกิจรูปแบบตา่ง ๆ และฝึกปฏิบติั 
        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 าคญัและคณุคา่ของการอา่น   ความสมัพนัธร์ะหวา่งการ

อ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่าน
วิเคราะหแ์ละตีความ  ฝึกปฏิบติัโดยเลือกบทความที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชีวิต
และการปรบัตวัในโลกสมยัใหมอ่ยา่งมีคณุคา่ 
         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 หลกัการพดูและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพดูและ

การใชส่ื้อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใชว้จนภาษา อวจน
ภาษา และเทคโนโลยีส่ือในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิง
ธุรกิจในลกัษณะตา่ง ๆ   ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพือ่
การแข่งขนัทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
          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 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication)  
         ปรชัญา และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม  โลกาภิวตัน ์ มิติทางวฒันธรรม และ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวฒันธรรมในสงัคมโลก  องคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกบั
ค่านิยมทางวฒันธรรม ภาษา และอตัลักษณ ์ บทบาทและความส าคญัของการ
ส่ือสารขา้มวฒันธรรมที่มีตอ่ปัจเจกบคุคลและองคก์ร  การปรบัตวัเพื่อกลมกลืนกบั
วฒันธรรม  แนวทางการส่ือสารขา้มวฒันธรรมเพื่อลดความขดัแยง้และสรา้งการ
ยอมรบัทัง้ในระดบับคุคลและระดบัองคก์ร 
          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 

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เนือ้หาดว้ยอปุกรณก์ารส่ือสารเคล่ือนที่ 
        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 าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้งห้ากับการเล่าเรื่อง 

หลกัการเล่าเรื่องบนพืน้ฐานของความเป็นของแท ้ ความไวใ้จ  และความดงึดดูใจ  
เพื่อกระตุน้การตอบสนองชเงบวกและกระตือรือรน้จากผู้รบัสารฝึกการเล่าเรื่อง
ขา้มส่ือหลากหลายรูปแบบ  ทัง้ในส่ือดัง้เดิมและส่ือดิจิทลั  เพื่อจดุมุง่หมายในการ
ใหค้วามบนัเทิงและเพื่อพฒันาการคิดสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาเชิงธุรกิจและ
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. 

 
กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศกึษากรณีศกึษาดา้นจริยธรรมธุรกิจ ความ

รบัผิดชอบของธุรกิจที่พงึมีตอ่สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ พนกังาน และผูล้งทนุ 
      Ethics for doing business, case studies in business ethics, business 
responsibility to society, environment, customers, employees, and investors 

 

   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
           หลกัการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาตา่ง ๆ 

โดยค านงึถงึผูท้ี่มีปัญหาเป็นหลกั   การทดสอบและพฒันาทางออกของปัญหาแบบ
วนซ ้าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทยค์วาม
ต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสรา้งความ
แตกตา่ง เพื่อเป็นชอ่งทางเฉพาะในการสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม ่โดยการรวบรวม
มมุมองทางทฤษฎีและการเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริง 
     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 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6) 

 (Online Business)  
     ประเภทของธุรกิจออนไลน ์ พฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน ์ การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน ์ การเริ่มตน้ท าธุรกิจ และการสรา้ง
 



 

59 

 

เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน ์เทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  การตลาดบนส่ือสังคมส าหรับธุรกิจออนไลน์  และ
จรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน ์  
          Types of e-commerce, online shopping behavior, online business 
environment analysis and online business plan, and how to start and create 
online business website, create marketing strategies for online business, 
website promotion techniques, social media marketing for online business, 
and online business ethics. 

   
GE105 กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
           กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองคก์รธุรกิจ 

การร่างสญัญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนญุาตใหใ้ชสิ้ทธิ  สัญญาจา้งงาน 
และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรบัผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
     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 กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
           กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซือ้ขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์กฎหมายแลกเปล่ียน 
ขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ์
          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 
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GE107 การลงทนุในตลาดหลักทรัพย ์ 3(3-0-6) 
 (Trading and Investment)  
           รู ้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื ้องต้นเก่ียวกับการซือ้ขาย

หลักทรพัย ์ข้อมูลส าคญัที่ควรพิจารณาในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ศึกษาปัจจยัที่มี
ผลตอ่การด าเนินธุรกิจและราคาหลกัทรพัย ์ กลยทุธก์ารซือ้ขายหุน้แบบตา่ง ๆ   การ
ใชแ้อปพลิเคชนัตา่ง ๆ ในการวิเคราะห ์การจดัพอรต์การลงทนุ และการจ าลองการ
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์
          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 การบริหารความม่ังค่ัง 3(3-0-6) 
 (Wealth Management)  
               การวางแผนทางการเงิน ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัตลาดการเงินและความ

เส่ียงในการลงทุน การลงทุนที่น  าไปสู่ความมั่งคั่ งผ่านการฝากเงินธนาคาร 
พนัธบตัร อสังหาริมทรพัย ์ทองค า การประกนัภัย การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์
กองทนุรวม และการวางแผนการลงทนุเพื่อประโยชนท์างดา้นภาษี 
          Financial planning, financial market and investment risk. Wealth 
investments via bank deposits ,gold , real estate, bonds, mutual funds, 
investment trusts and investment planning for the tax benefits. 

 

   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Food Business for Wellness and Beauty)  
           ความหมาย ลักษณะความส าคญัและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  ประเภทและตวัอย่างผลิตภัณฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ท่ี
ผลิตในเชิงการคา้ กระบวนการผลิตและการควบคมุผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ
และความงาม แนวโนม้ทิศทางของผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food in wellness and beauty, 
types and examples of commercial food products for wellness and beauty, 
production processes and controls of food production for wellness and 
beauty, trends in food production for wellness and beauty 
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GE110 สัมมาทฏิฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Right View Entrepreneurship)  
             ความหมายและคณุประโยชนข์องสมัมาทิฏฐิ  กระบวนการและเทคนิคใน

การพฒันาสมัมาทิฏฐิใหเ้กิดมีขึน้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั  การน าสัมมาทิฏฐิมาใชใ้น
การด าเนินชีวิต  การบริหารจดัการ  การแกไ้ขปัญหาและขอ้ขดัแยง้ในการด าเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
           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. 

 

   
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย ์การส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณห์รือระบบกกัเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ เทคโนโลยีวสัดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ใหม่ที่มีต่อการเปล่ียนรูปแบบการ
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 การคิดเชิงวิเคราะหส์ าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
         พืน้ฐานการคิดวิเคราะหท์างคณิตศาสตรแ์ละสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและ

เครื่องมือที่ชว่ยในการคิดวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหใ์หมี้ประสิทธิภาพ 
        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)  
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         เกษตรกบัชีวิตประจ าวนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใชป้ระโยชนจ์ากผลผลิตและของเหลือ
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 ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
         ความส าคญัของเครื่องส าอางส าหรบัสุขภาพและความงาม  ประเภทของ

ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑด์ูแลผิวหนงั  ผลิตภัณฑด์ูแลและตกแตง่เสน้
ผม  ผลิตภัณฑต์กแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑส์ าหรบัช่องปาก  ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื ้อ
เครื่องส าอาง  หลักการใช้เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม 
นวตักรรมเครื่องส าอางที่เป็นประโยชนใ์นทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
              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)  
           ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัสมนุไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจบุนั

ในการใชส้มนุไพรไทย  สรรพคณุของสมนุไพรไทยดา้นการเกษตร  การแพทยแ์ละ
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  

 

   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Digital Technology)  
        ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีในยคุดิจิทลั  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบที่มีตอ่รูปแบบการด าเนินชีวิตในยคุดิจิทลั การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ 
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และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปรบัตวัเพื่อรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงและผลกระทบในยคุดิจิทลั 
        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 เกมดิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Digital Games)  
         เทคนิคการตดัสินใจ  เทคนิคการแข่งขนั ความรูท้ี่จ  าเป็นในการเล่นเกมดิจิทลั  

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

 

   
   
   
   
   
   
   
กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุม่สุนทรียศาสตร ์
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณข์องความรกัอนัเป็นอารมณ์พืน้ฐานของมนุษย ์  

โดยพินิจพิเคราะหแ์ละอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทาง
ปรชัญา ทัง้ในดา้นที่เป็นปัจเจก และในดา้นที่มีมิติสมัพนัธก์บัสงัคมรอบตวั 
         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)  
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         แนววิธีศึกษากระบวนทัศนแ์ละการก่อขึ ้นของความหมายในทางศิลปะ 
ตลอดจนความสมัพนัธข์องความจริง ความรู ้และคณุคา่ในงานศิลปะ 
          Study of paradigms and meanings of art and its relationship to reality, 
knowledge, and values of art works 

 

   
GE303 รูปรสกลิ่นสเีสียง 3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค าบอกรูปรสกล่ินสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกล่ินสีเสียงในมิติของ

ธรรมชาติ ศาสนา สงัคม และวฒันธรรม  อิทธิพลของรูปรสกล่ินสีเสียงตอ่ความรูส้กึ
ของมนุษยแ์ละการสรา้งสรรคศิ์ลปะของทุกดา้นของมนุษย ์ เช่น สถาปัตยกรรม 
วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เรื่ องรูปรสกล่ินสีเสียงไปใช้
ประโยชนท์างธุรกิจ ทัง้แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ ์การโฆษณา การปรุงและ
ออกแบบอาหาร 
        Words signifying shape, taste, smell, color, and sound in language, 
perception of shape, taste, smell, color, and sound in various dimensions: 
nature, religion, society, and culture, influence of shape, taste, smell, color, 
and sound on human feelings and creation of art works in every form, such 
as architecture, literature, painting, and decorative arts, applying the 
knowledge of shape, taste, smell, color, and sound to product design, 
advertising, cooking, and food design 

 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหนา้ที่ของเรื่องเล่า ความสมัพนัธร์ะหวา่งเรื่องเล่ากบั

ชีวิต สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะหเ์นือ้หา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเรื่องในส่ือต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการเล่าเรื่องเพื่อจุดประสงคต์่าง ๆ   ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
       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 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
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         ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการตีความละครและภาพยนตร ์วฒันธรรม
การสรา้งและเสพละครและภาพยนตรใ์นสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะหแ์ละ
ตีความละครและภาพยนตร ์กรณีศึกษาการวิเคราะหล์ะครและภาพยนตรแ์ละฝึก
ปฏิบติั 
         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 าคญัและบทบาทของนิทานที่มีตอ่มนษุยชาติ  

ลักษณะเด่นของนิทานทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก  อ่านตีความนิทานส าคญั
บางเรื่องทัง้ของตะวนัออกและตะวนัตก 
        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 พระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
3(3-0-6) 

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

กมุารี ความส าคญั ลกัษณะเดน่ คณุคา่ และความงามของพระราชนิพนธ ์ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธท์ี่มีตอ่วงการหนงัสือและสงัคมไทย 
         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 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเย่ียมแหง่อาเซียน 3(3-0-6) 

 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยี่ยมแหง่อาเซียน (ซีไรต)์ 

ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเย่ียมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวลัซีไรตท์ี่มีตอ่วงวรรณกรรมไทย 
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        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)  
         หลักการและการฝึกทกัษะการอ่านรอ้ยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท ์กาพย ์

กลอน รา่ย และท านองการอา่นแบบตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่ท านองเสนาะ ขบั สวด เห ่พากย ์
รวมทัง้กลวิธีการใชเ้สียงใหเ้หมาะกบับทอา่น 
        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)  
         หลักเบือ้งตน้และแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบติัการร  าพืน้ฐาน                   

เพลงชา้  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 แดนซ ์ 3(2-2-5) 

 (Dance)  
         รูปแบบและประเภทของการเตน้ เชน่ Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,                   

K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเตน้ประเภทตา่ง 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)  
         วิธีการใชเ้สียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใชเ้สียง การฟังและการจบั

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนฝึกทา่ทางการแสดงออกใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของงาน 
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        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 ดนตรีวิจักษณ ์ 3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจและความซาบซึง้ในคุณค่าของการฟัง

ดนตรี  รวมถึงพฒันาการของการฟังดนตรีประเภทตา่ง ๆ   ลักษณะของเพลงและ
เครื่องดนตรี 
         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)  
         ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการจดัแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม ้ เพื่อ

ขัดเกลาจิตใจใหเ้ข้าถึงประสบการณส์ุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไมเ้ป็นภาพตวัแทนแหง่การส่ือสารอารมณค์วามรูส้ึกไดอ้ยา่งละเอียดลออ 
        Science and art of flower decoration, meaning of flowers leading to 
understanding of aesthetic experience, understanding of how to use 
flowers as a means to communicate and convey people’s emotions and 
feelings 

 

   
GE315 พัสตราภรณ ์ 3(3-0-6) 

 (Costume and Garment)  
         ประวติัของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดบั ศิลปะและวฒันธรรมการตกแต่ง

ร่างกายใหเ้หมาะแกร่ะดบับุคคล ยุคสมยัและจุดประสงค ์ทัง้ในบริบทวฒันธรรม
ของราชส านกัและชาวบา้น  วิเคราะหก์รณีศกึษาการออกแบบพสัตราภรณ ์สืบคืน
ประวติั ภูมิหลงัของพสัตราภรณไ์ทย 

 



 

68 

 

        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 าคญัของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดบั  การฝึก

ออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการแต่งหนา้เบือ้งตน้ และเทคนิคการแต่งหนา้
ส าหรบัการแสดง 
       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 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
       ความหมาย ความส าคญั คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกัษณศิ์ลปกรรม

ประเภทตา่ง ๆ   ไดแ้ก ่จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และส่ือบนัเทิงรว่ม
สมยัตา่ง ๆ ทัง้ในดา้น รูปแบบ เนือ้หา แนวคิดสุนทรียรส 
      Meaning, importance, and values of the arts, principles of art 
appreciation for different art forms: painting, literature, music, dance, and 
contemporary entertainment media relating to forms, contents, and 
aesthetic concepts 

 

   
GE318 การละเล่นและเพลงพืน้บ้านไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวติัความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพืน้บา้น

ในภาคตา่ง ๆ  ของประเทศไทย  และเพลงพืน้บา้นไทยแตล่ะประเภท อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการ
ประยกุตใ์ชเ้พลงพืน้บา้นในโอกาสตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 
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            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)  
             ความหมาย ลักษณะของวฒันธรรมประชานิยม  ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประชานิยมกบัระบบอตุสาหกรรมวฒันธรรมและส่ือมวลชนกบัทนุนิยม  บริบททาง
สังคม   การบริโภควฒันธรรมและการวิเคราะหว์ฒันธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพล
ในชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคมไทย  
             Meaning and characteristics of the popular culture. The 
relationship between the populism and the cultural industry; the mass 
media and the capitalism. The consumption of the popular culture and the 
analysis of the culture’s influence on Thai society in everyday lives. 

 

   
GE352 สื่อบันเทงิอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Entertainment Media)  
            ลักษณะเฉพาะและลกัษณะร่วมของส่ือบนัเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสัมพนัธร์ะหวา่งส่ือบนัเทิงกบัสงัคมในประเทศต่าง ๆ    วฒันธรรม
การสร้างและเสพส่ือบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกนัใน
ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะหป์ระเด็นนา่สนใจที่ปรากฏในส่ือบนัเทิงอาเซียน 
         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)  
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         แนวคิดเรื่องอตัลักษณท์างศิลปวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
อาเซียน  ปัจจยัที่มีผลต่อการสรา้งสรรคแ์ละสืบทอดศิลปวฒันธรรมของประเทศ
ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวฒันธรรมรว่มสมยัของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การปรบัตวัและการดดัแปลงศิลปวฒันธรรมเพื่อเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยว  แนวคิด
ชาตินิยม  และการแกไ้ขวิกฤตของชาติ 
        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 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรบัและบรูณาการวฒันธรรมตา่งชาติในสงัคมไทย  อิทธิพลของวฒันธรรม

อินเดีย ลงักา เขมร จีน  โลกมสุลิม และโลกตะวนัตก  การสรา้งสรรคศิ์ลปะไทย 
        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 ประวัติศาสตรส์ังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวติัศาสตรส์งัคมไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง วา่ดว้ยการพฒันา

ประเทศตามแบบตะวนัตก และผลกระทบที่มีต่อสงัคม  การศึกษา การเมือง การ
ปกครอง ส่ือสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเป็นไทย ทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนอุดมการณช์าติ  วิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลง การคล่ีคลาย และการด ารง
อยูข่องสงัคมไทยจากยคุพฒันาถงึโลกาภิวตัน ์
            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 อุดมการณส์ร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 

 (China’s National Ideology)  
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         พฒันาการดา้นประวติัศาสตร ์ปรชัญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึง
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 เหตุการณปั์จจุบันของโลก 3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้ในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม รวมทัง้ความรว่มมือและความขดัแยง้ที่เกิดขึน้ในสงัคมโลกปัจจุบนั รวมทัง้
เหตกุารณส์ าคญัในประเทศไทยที่สมัพนัธก์บัเหตกุารณใ์นโลก  เพื่อใหส้ามารถคิด 
วิเคราะห ์วิจารณ ์และเปรียบเทียบเหตกุารณส์ าคญัของโลกที่เกิดขึน้ในชว่งเวลา
ตา่ง ๆ ซึง่ส่งผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงได ้
         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)  
        ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวฒันธรรม  เกณฑก์าร

จ าแนกภาษาตา่ง ๆ ในสงัคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล
ของภาวะหลายภาษาที่มีตอ่พลเมืองในสงัคม  
        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 การจัดการพิพิธภัณฑ ์ 3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
         ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม 

ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ ์ การจดัแสดงในพิพิธภัณฑ ์แนวคิดเก่ียวกบั
พิพิธภัณฑ ์ การบริหารจดัการพิพิธภัณฑ ์ การตลาดของพิพิธภัณฑ ์การอนุรกัษ์
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และการจดัแสดง  พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑพ์ืน้บา้น  ตวัแบบพิพิธภณัฑภ์มิู
ปัญญาไทย  การมีส่วนรว่มของชมุชนและสงัคมพิพิธภณัฑใ์นอุดมคติ  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 ่ เพื่อเรียนรูพ้ืน้ฐานและพฒันาการทางความคิดที่เกิดขึน้ในโลกตะวนัตก 
          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 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา
ส าคญัดา้นการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแหง่ตะวนัออก 
           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) 
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 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพฒันาการของวฒันธรรมชา ประวติัศาสตรข์องสงัคมที่เก่ียวขอ้ง

กบัชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญ่ีปุ่ น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็น
ศึกษาวฒันธรรมชาในสงัคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ   เก่ียวกบัใบชาและ
การบริโภคชา  การสร้างสรรคธุ์รกิจชา  วัฒนธรรมรา้นน า้ชาในภาคใต้  ชากบั
พิธีกรรม ชาในฐานะวฒันธรรมรว่มสมยัยคุโลกาภิวตัน ์
         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)  
         ความหมายและขอบเขตของวฒันธรรมขา้ว ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรม

ข้าวกบัคนไทยทัง้ในวฒันธรรมหลวงและวฒันธรรมชาวบา้น  วฒันธรรมข้าวใน
กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวฒันธรรมข้าวในสถานที่จริง  
วิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคว์ฒันธรรมขา้วในบริบทสงัคมรว่มสมยั 
            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 ้า 3(3-0-6) 

 (Water Culture)  
         วัฒนธรรมน า้ในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เรื่องเล่า ศิลปกรรม 

บทบาทและความหมายของน า้ในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกบัน า้ใน
ภูมิภาคตา่ง ๆ   ภูมิปัญญาของการจดัการน า้ของคนไทยในยคุอดีต  มโนทศันเ์รื่อง
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 
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management, concept of water culture in the era of irrigation, water 
management and problems in modern Thai society 

   
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเชื่อเก่ียวกบัศาลเจา้และการไหวเ้จา้ของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 

ไหวเ้จา้กบัการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมของชาวจีน  ศาลเจา้กบัการตัง้ชมุชนชาวจีน
และการขยายตวัของชมุชน  บทบาทของศาลเจา้และการไหวเ้จา้ในบริบทรว่มสมยั  
อาทิในดา้นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์คติชนสรา้งสรรค ์และพัฒนาการ
ของการสรา้งสังคมจีนาภิวตัน ์กรณีศึกษาศาลเจา้และพิธีกรรมไหวเ้ทพเจา้จีนที่
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 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุใ์นสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อตัลกัษณข์องกลุ่มชาติพนัธุท์ี่ส  าคญัในสงัคมไทย  การธ ารงไวซ้ึง่ชาติพนัธุ ์ความ

แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ  เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพนัธุใ์น
สังคม  สังคมพหุลักษณก์บัความทา้ทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพืน้ที่ยา่นที่อยู่
อาศยัของกลุ่มชาติพนัธุใ์นกรุงเทพมหานครที่ส  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)   

             ความหมายและความส าคญัของความหลากหลายทางเพศ   แนวคิดและ
กระบวนทศันใ์นการศกึษาความหลากหลายทางเพศและเอกลกัษณท์างเพศในมิติ
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ต่างๆ ทัง้ทางวิทยาศาสตร ์มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื่นๆ ในบริบทสังคมไทย 
และการท าความเขา้ใจความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 
         Meaning and importance of gender diversity and identity, concept 
and paradigm for the study of gender diversity in different dimensions; 
science, anthropology, psychology, etc. Understanding of gender diversity 
in Thai society. 

   

   

   

   

   

GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 

 (Creative Folklore)  
         ประวติัความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม ่ และคติชนแนว

ใหม่เพื่อการสรา้งสรรคกิ์จกรรมทางสงัคม  รวมทัง้อิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีตอ่
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  ความเก่ียวพนัระหวา่งโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวติัของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกลเ้คียง และการศกึษานอกสถานที่ 
         Meaning of archaeology, relationship between archaeology and works 
of art, art history in Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

 

   
GE370 ทอ้งถิ่นกับการสร้างสรรคส์ินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Local and Creative Cultural Products)  
          กระแสทอ้งถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพนัธ์ระหว่างท้องถ่ินกบัเศรษฐกิจ

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตรแ์ละ
วฒันธรรมของชุมชนที่น  าไปสู่การสรา้งสินคา้ทางวฒันธรรม  กระบวนการสรา้งและ
ผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในทอ้งถ่ินบา้นเกิดเพื่อแสวงหา
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สินคา้จากส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตรม์า    ต่อยอดสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรม
อยา่งเป็นรูปธรรม 
           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 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
         ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิ ธีในประเทศไทย  

พฒันาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวติัศาสตรไ์ทย  ราชประเพณีและ
พระราชพิธีส าคญัในราชส านกัไทย 
          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 ประเพณีประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของ

ประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหป์ระเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสงัคมกบั
บทบาทหนา้ที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการสรา้ง
วาทกรรมตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบนั  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ใน
สงัคมไทย และวิเคราะหป์ระเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึน้ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
        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 
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GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Tradition and Festivals in Thailand)  
         ความส าคญัของประเพณีและเทศกาลในสงัคมไทย  หนา้ที่ของประเพณีและเทศกาล

ต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  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 ประวัติศาสตรข์องภาพถ่าย 3(3-0-6) 

 (History of Photography)  
         ประวติัศาสตร ์ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคญัและคณุคา่ของภาพถา่ย

ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มี
คุณค่าทัง้ทางจิตใจและทางประวติัศาสตร ์การสรา้งสรรคศิ์ลปะการถ่ายภาพ การ
ผสมผสานทัง้ทางดา้นแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบติั และความคิดสรา้งสรรค ์ 
ความสามารถและทกัษะที่น  าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน ์ สรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ
ภาพถา่ยเพื่อจรรโลงใจตอ่สงัคม 
        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 ประวัติศาสตรแ์อนิเมช่ัน 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวติัศาสตรแ์ละพฒันาการของแอนิเมชั่น มมุมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น

ตัง้แตล่ าดบัเวลา วิธีการ และส่ือกลาง วฒันธรรม ประเภท จนถงึคนวาดภาพ ทศันคติ
และอิทธิพลของเชือ้ชาติ เพศ เทคโนโลยี อตัลักษณด์า้นวฒันธรรม และความขดัแยง้
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 
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GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใชศ้กึษา

ความเชื่อ  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเชื่อกบัสงัคมไทยในทอ้งถ่ินต่าง ๆ   การเก็บ
ขอ้มลูความเชื่อภาคสนาม  วิเคราะหข์อ้มลูความเชื่อ  ปรากฏการณข์องความเชือ่และ
การประยกุตใ์ชค้วามเชื่อเพื่อจดุประสงคต์า่ง ๆ ในสงัคมไทยรว่มสมยั 
      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 โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ ์ 3(3-0-6) 

 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเรื่องโหราศาสตรแ์ละการพยากรณข์องสงัคมตะวนัออกและตะวนัตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตรไ์ทย  ประเภทของ
โหราศาสตรแ์ละการพยากรณ ์ การใชต้รรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร ์ 
การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษา
โหราศาสตรแ์ละการพยากรณใ์นสงัคมไทยปัจจบุนั 
       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)  
        ความรูเ้ก่ียวกบัศาสนาส าคญัของโลก ไดแ้ก่ ศาสนาคริสต ์ศาสนาพทุธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินด ูปรชัญาและวตัรปฏิบติัของศาสนาส าคญั  ปรากฏการณส์งัคมยคุ
ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วิเคราะหก์ารน าศาสนามาใชแ้กปั้ญหาตา่ง ๆ ในสงัคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including Christianity, Buddhism, 
Islam, and Hinduism; philosophy and religious practice of world’s major 
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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)  
          การพฒันาแนวคิดและเทคนิคขัน้พืน้ฐานส าหรบัเล่นในชว่งเปิดเกม  กลาง

เกม และปิดเกม  ความหมายของพืน้ที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  
การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากตอ่ สูตรมมุและหมากเด็ด ประวติัศาสตรแ์ละ
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  ศึกษาตวั

หมากรุกไทยและตวัหมากรุกสากล ทกัษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การ
นับศักด์ิและกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึก
ปฏิบติัการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อใหผู้้เรียนสามารถเล่นและ
เขา้ใจกลตา่ง ๆ ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได ้
           History of Thai and International Chess, study of Thai and 
International Chess pawns, skills and tactics, scoring and strategy, practice 
of Thai and International Chess games 

 

   
 
กลุ่มวชิาคุณภาพชวีติและสังคมยั่งยนื (Quality of Life and Sustainable Society) 
 1) กลุ่มคุณภาพชีวิต  

GE401 ทกัษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
      ความหมายและความส าคญัของการรูส้ารสนเทศ กระบวนการพฒันาบคุคล

ใหเ้ป็นผูรู้ส้ารสนเทศโดยเริ่มจากการวิเคราะหค์วามตอ้งการสารสนเทศ  การเลือก
ทรพัยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความตอ้งการ  การประเมินคา่
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สารสนเทศ  การจดัการเนือ้หาและการใชส้ารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถกูตอ้ง
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 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Discovery of Learning Society)  
          ความหมาย ความส าคญัขององคค์วามรูท้ี่มีต่อการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

การพฒันาและการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู ้  แนวคิดของ
องคก์รแห่งการเรียนรู ้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู ้   พลวตัของกระบวนการ
เรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน ์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ  านาจและความ
ต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการ
เรียนรูท้ี่พงึประสงคไ์ดต้อ่ไป 
          Meaning and importance of knowledge in human resource 
development, developing and sharing knowledge, power of knowledge, 
concepts of learning organization, learning society and network, learning 
dynamics, online learning society, learning resources, strategic 
development of learning society, systematic life-long learning 

 

   
GE403 ทกัษะการรู้เทา่ทนัสื่อ 3(3-0-6) 

 (Media Literacy Skill)  
          ความหมายของการรูเ้ท่าทนัส่ือ  อิทธิพลของส่ือที่มีต่อผู้บริโภค  หลักการ

และแนวคิดส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือ จ าแนกตามประเภทของส่ือ ไดแ้ก ่
ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทศัน ์ภาพยนตร ์และส่ืออินเทอรเ์น็ต  
โดยเนน้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบับริบทของส่ือ ครอบคลุมเก่ียวกบัอตุสาหกรรมส่ือ 
เทคโนโลยีส่ือ จิตวิทยาการสรา้งสาร  และรูปแบบและภาษาในส่ือ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในส่ือประเภทตา่ง ๆ และกฎหมายเพื่อการรูเ้ทา่ทนัส่ือ 
           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, 
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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) 

  (Generational Z and Quality of Life)  
            แนวคิดและการวิจัยเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เจนเนอเรชั่นซี   

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเจนเนอเรชั่นซี     การปรบัตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมี
เป้าหมายของเจนเนอเรชั่นซียคุปัจจบุนั 
          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 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคญัของพฒันาการ  ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ

การเจริญเติบโตและพฒันาการของบคุคล  ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการทางรา่งกาย  
อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาในแตล่ะชว่งวยั 
          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 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 

 (Psychology and Self-Management)  
       หลักการและการประยุกตแ์นวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความเข้าใจความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฤติกรรมทางสงัคมของบุคคลเก่ียวกบัการรบัรู ้ การ
เรียนรู ้แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ ์บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) และการปรบัตวัเพื่อการรูจ้กัตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่นและปรบัตวัได ้มี
คณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
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         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 จิตวิทยาการท างานเป็นทมี 3(3-0-6) 

 (Psychology for Teamwork)  
            ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการท างานเป็นทีม  ทัง้ใน

บทบาทของผู้น  าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือ
จดัการกบัปัญหา  การส่ือสารเพื่อเขา้ใจผูอ้ื่น  ตลอดจนการบริหารความขดัแยง้อยา่ง
สรา้งสรรคเ์พิ่มประสิทธิภาพในการท 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 หลกัปฏิบติั และทกัษะในการพฒันาบคุลิกภาพความเป็นผูน้  า การเพิ่ม

ศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น  าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ 
อารมณ ์และพฤติกรรมสงัคม 
      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)  
         ความรู้เบือ้งตน้ของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวนัออกและตะวนัตก  

การสรา้งสรรคแ์นวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชนข์อง
แฟชั่นตอ่สงัคม 
        Introduction to eastern and western fashion design, creative thinking, 
classification of fashion, fashion show, fashion and society 
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GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 

 (Cooking)  
      ความรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เก่ียวกบัอาหารทัง้ของไทย ตะวนัออกและตะวนัตก  

ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอยา่งง่าย 
      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)  
        หลกัการดแูลรา่งกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพและ

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

 

   
 2) กลุ่มสังคมยั่งยนื  

GE451 ศาสตรข์องพระราชา 3(3-0-6) 

 (Knowledge of the King)  
          พระ ราชประวั ติพระบาทสมเ ด็จพระ เ จ้าอยู่ หัวภู มิพลอดุลยเดช

โดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตรพ์ระราชาในดา้นตา่งๆ
อาทิ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ฯปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกตท์ั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  เพื่อการด าเนิน  ชีวิตตามแนวทาง
ปรชัญาฯและการพฒันาที่ยั่งยืน 
 
           H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise biography. The concept, 
meaning, working principles and each aspect of the king’s philosophy such 
as economy, society, and environment. The sufficiency economy and its 
application at the family up to the community level for the sustainable 
development and living according to the philosophy. 

 

   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 3(3-0-6) 

 (TCC and Our UTCC)  
          ประวติัความเป็นมาของหอการคา้ไทย  เครือข่ายของหอการคา้ไทย บทบาท

ของหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยตอ่สงัคมและประเทศในระดบั
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ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคญัที่มีคุณูปการต่อหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 
         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 สังคมศึกษาเพื่อสังคมทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Social Studies for Sustainable Society)  
       หลักการ แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ เหตุการณ ์ปัญหาที่ส าคญัของ

สังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครวั ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะหแ์นวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรบัปรุง
เพื่อใหเ้กิดคณุประโยชนต์อ่ตนเอง  ผูอ้ื่น และสงัคมที่ยั่งยืน 
       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) 

 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลกัษณะของกฎหมาย  บอ่เกิดและวิวฒันาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายที่ส าคญั  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย 
การจดัท ากฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั  การบงัคบัใชก้ฎหมายการตีความ   
การ             อดุชอ่งวา่ง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่ส าคญัในชีวิตประจ าวนั  
บคุคล นิติบคุคล นิติกรรม บคุคลสิทธิทรพัยสิทธิ 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 ทรัพยส์ินทางปัญญา 3(3-0-6) 
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 (Intellectual Property)  
           กฎหมายคุ้มครองเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  

เครื่องหมายทางการคา้  การคุม้ครองผลงานที่เกิดจากทรพัยสิ์นทางปัญญา  การ
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ การจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา การเอาผิดกบัผู้ละเมิด 
รวมถงึคดีที่เกิดขึน้เก่ียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา 
           Intellectual property law, copyright, trademark; protection, licensing, 
registration and infringement of intellectual property including related case 
studies 

 

   
GE456 การทอ่งเทีย่วในเชิงภูมิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลกัษณะ และความส าคญัของภูมิศาสตร ์ที่มีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมและการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตรแ์ละ
วฒันธรรม  การวางแผนกิจกรรมการทอ่งเที่ยวใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะภูมิศาสตร์
และวฒันธรรม  การน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจการทอ่งเที่ยว 
          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-ประวัติศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย 3(3-0-6) 

 (Geography and History for Thai Tourism)  
         ลักษณะทางกายภาพและประวติัศาสตรข์องแหล่งทอ่งเที่ยวในประเทศไทย  

รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีตอ่การทอ่งเที่ยวไทย 
          Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist attractions 
including society, culture, tradition, works of art, problems, and impacts on 
Thai tourism industry 

 

   
GE458 มโนทศันเ์ร่ืองความตาย 3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรชัญาเก่ียวกบัความตายในศาสนา แนวความคิดเก่ียวกบัความตายของ                      

นกัปรชัญาส าคญัของโลก  วิเคราะหโ์ลกทศันเ์ก่ียวกบัความตายจากวาทะ ภาษิต                   
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เรื่องเล่าวรรณคดี   เพื่อใหเ้ข้าใจถึงระบบความคิดเก่ียวกบัความตายของคนไทย  
ภาวะคนใกลต้าย  การเตรียมตวัตายอยา่งมีสติ  แนวคิดเรื่องชีวิตหลงัความตาย 
         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)  
         หลกัธรรมทางพทุธศาสนาเพื่อน ามาใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั  ทัง้ในชีวิต

ส่วนตวั การท างาน และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม  โดยใชก้รณีศกึษาเหตุการณ์
ในชีวิตจริงที่เผยแพรใ่นส่ือตา่ง 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)  
             มโนทัศนเ์รื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพฒันาการของแนวคิดเรื่องการอนรุกัษ์
ทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มในสงัคม  แนวทางการสรา้งนิเวศส านึก การสรา้งสรรค์
ส่ือเพื่อรณรงค ์เรื่องนิเวศส านกึ อาทิ การสรา้งภาพยนตรส์ั้น การผลิตโปสเตอรเ์พือ่
ประชาสมัพนัธ ์การด าเนินโครงการเพื่ออนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม  การแสดงละครเวที 
         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)  
          ปรากฏการณ ์ ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  อนัเนื่องมาจากระบบวฒันธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสรา้งทางภูมิศาสตรแ์ละการ
เคล่ือนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธุ ์ นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือที่เก่ียวขอ้งกบั
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ส่ิงแวดลอ้มของประชาคมอาเซียน  โครงสรา้งองค์กรและกลไกความร่วมมือดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอาเซียนอยา่งยั่งยืน 
          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 

 
ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

1. กลุ่มวชิาแกน 5 วชิา 15 หน่วยกติ 
HO161 การสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 (Intercultural Business Communication) 
 ความหมาย และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ โดย

เนน้ท่ีพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมทางธุรกิจ มิติท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมที่มี
อยู ่ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจระดบัโลก การตระหน ักในความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรม และองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จในความสมัพันธท์างการคา้และ
ธรุกิจ 

Basic concepts and theory of communication in intercultural business contexts 
focusing on intercultural business behaviors, various cultural dimensions existed in 
global economic environment, critical cultural awareness and decisive factors 
determining success in a commercial relationship.  

 
HO261 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 ความหมายและความส าคญัของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจ และ

เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลของการตลาดตอ่ระบบตลาด การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต  าแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค 
ส่วนประสมการตลาด น าการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในส่วนประสมทาง
การตลาดรูปแบบใหม ่

Definition and significance of modern marketing concepts in business and the 
economy, effects of the business environment on marketing and market systems, 
analysis of consumer behavior, market segmentation, market targeting, product and 
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service positioning, marketing mix, and the applications of information technology in a 
modern marketing mix.  

 
HO262 เศรษฐกิจและการค้าอาเซยีน 3 (3-0-6) 
 (ASEAN Economics and Trade) 
 ความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการคา้ในภมูิภาคอาเซียน การก่อตัง้สมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) 
ภมูิศาสตรเ์ศรษฐกิจของภมูิภาคอาเซียน ความรว่มมือหลกัของกลุม่ประเทศสมาชิกในดา้นตา่ง  ๆ
โดยเนน้ท่ีความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการคา้ 

Overviews of ASEAN economics and trade covering the creation of the 
ASEAN community, ASEAN economic geography, and ASEAN major areas of 
cooperation with an emphasis on finance and economic cooperation. 

  
HO263 จริยศาสตรเ์พือ่ธุรกิจและชวีติประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 (Ethics for Business and Everyday Life) 
 ความหมาย การปฏิบัติ  และความส าคัญของจริยศาสตร์ในการด  าเนินธุรกิจและ

ชีวิตประจ าวนั โดยเนน้ท่ีการตดัสินใจเชิงคณุธรรมอนัน าไปสู่จริยธรรม บรรษัทบริบาล และธรรมาภิ
บาล 

Principles, practice, and importance of ethics in business and everyday life with 
an emphasis on an individual’s or organization’s moral judgment leading to ethical 
behaviors, corporate social responsibility, and good corporate governance. 

 
HO461 ระเบียบวธิีวจิยัในภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 (Research Methodology in Business English) 
 ความรูพื้้นฐานในการท าวิจัยทั้งในระดบัปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการท่ี

เก่ียวข้องในการวิจัย รูปแบบท่ีหลากหลายของการท าวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การ
ออกแบบและด าเนินโครงการวิจยัโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะและสาขาวิชา Fundamental 
of doing primary and secondary research including theoretical premises and principles 
of research, quantitative and qualitative research and various methodologies; students’ 
designing and conducting their own research project with the approval of the School’s 
committee. 
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2.  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 11 วชิา 33 หน่วยกติ 

2. Major Required Courses:11 courses 33 credits 

HU101 การใช้ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 (English Usage) 
 โครงสรา้งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระบบความหมาย และปัญหาในการใช้

ภาษาองักฤษ โดยเนน้ท่ีความถูกตอ้งเหมาะสมของการเลือกใชค้  า ส  านวน โครงสรา้ง
ไวยากรณ ์รูปแบบ และภาษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีมีการใชภ้าษาเกิดขึน้ 

English syntactic structure, semantics, and numerous problematic points 
of English usage with an emphasis on accuracy of vocabulary and grammar, 
appropriate use of language and slang focusing on register, style, and tone. 

  
HU102 ทักษะการอ่านและการเขยีน 3 (2-2-5) 
 (Reading and Writing Skills) 
 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ฝึกการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ

และรายละเอียด ความหมายตรงและความหมายแฝง รูปแบบของงานเขียน 
ทัศนคติของผูเ้ขียน แนวคิดท่ีแฝงอยู่ในงานเขียน การอ่านแผนภูมิ แผนภาพ และ
กราฟิกประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่องานเขียนท่ีไดอ้่าน
หรือประเด็นที่ตนเองสนใจ โดยเน้นที่รูปแบบการเขียนที่ถูกตอ้งและหลากหลาย 
การเขียนเพ่ือให้ขอ้มูล การเขียนเพ่ือโน้มน้าวหรือชักจูง การเขียนเพ่ืออธิบายเหตุ
และผล การเขียนเพ่ือโตแ้ย้ง 

Development and practice of reading and writing skills needed in 
business  setting; reading for main ideas and details, implicit and explicit 
meaning, organization patterns, writers’ point of views, underlying concepts, and 
interpreting compact information in the forms of graphics, tables, charts and 
diagrams; writing in response to what being read as well as the topics of learners’ 
own interest, with an emphasis on appropriate organization patterns, a variety of 
writing types (informative, persuasive, cause-effect, and argumentative), 
grammar and mechanics, and appropriate word choice. 

  
HU201 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (1-4-4) 
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 (Business English Conversation) 
 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจ การท างาน และสงัคม โดยเนน้ท่ี

ความถูกตอ้งและความคล่องในการใชภ้าษา ระดบัของภาษา การเลือกใชส้  านวนและ
ค  าศพัทท่ี์ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณต์า่งๆ 

Practice of business English conversation in various business, work, and 
social settings, with an emphasis on fluency, accuracy, and appropriate 
expressions and vocabulary. 

  
HU202 การจดบันทกึและสรุปความ 3 (2-2-5) 
 (Note-Taking and Summary Writing) 
 การจดบันทึกและสรุปความจากสื่อประเภทต่างๆ (โสตวสัด ุทัศนวสัด ุและ ส่ิง

ตีพิมพ์)อย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง โดยเน้นท่ีการจดบันทึกและสรุปความจากการ
ประชุมทางธุรกิจ การติดต่อทางธุรกิจ ข่าว การสัมภาษณ์ การสัมมนา บทความ 
ภาพยนตร ์และสารคดี 

Practice in taking notes and summarizing of what being heard or read 
efficiently and appropriately, focusing on business meetings, business 
transactions, newscasts, interviews, conferences, synopsis of films and 
documentaries, etc. 

 
 
 

HU203 การเขยีนทางวชิาการ 3 (2-2-5) 
 (Academic Writing) 
 การพัฒนาการเขียนทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย การใช้ประโยคท่ีมี

โครงสรา้งซบัซอ้นมากขึน้ การเขียนความเรียงและบทความขนาดสัน้ การฝึกเขียนเพ่ือโตแ้ยง้
โดยใชเ้หตผุลสนับสนุน ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการเขียน การระดมความคิด การ
วางแผน การคน้ควา้ขอ้มลู การเขียนฉบบัร่าง การบรรณาธิกร รวมถึงความถกูตอ้งในการ
อา้งอิง และการน าเสนองานเขียนแบบมืออาชีพ 

Development of greater mastery of English academic writing of various 
kinds of texts, extension of writing ability to more complex sentence structure, 
composition of short essays and articles, practice in argumentation, interpreting 
and creating stylistic effects, fundamental of writing preparation including 
brainstorming, planning, researching, drafting, and editing as well as making 
appropriate references and presenting work in a professional manner.  
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HU204 การพดูในทีป่ระชุมชน 3 (2-2-5) 
 (Public Speaking) 
 หลกัการและการฝึกปฏิบตัิ เพ่ือพฒันาทกัษะ ความรู ้และความเขา้ใจในการพดู

ในท่ีประชุมชน หลกัการคิดและใหเ้หตผุล ทฤษฎีวาทวิทยา การวิเคราะหผ์ูฟั้ง การรบัรู ้
ระหวา่งวฒันธรรม การเก็บรวบรวมขอ้มลูและเตรียมเนือ้หา การเขียนโครงรา่ง และการ
น าเสนอโดยการพูด พรอ้มทั้งการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรป์ระกอบการพูดอย่าง
เหมาะสม 

Principles and practice of public speaking to develop learners’ skills, 
knowledge, and understanding of the public speaking process covering the 
principles of reasoning, speech communication theory, audience analysis, 
intercultural awareness, collection of materials, outlining, and delivery with an 
emphasis on the oral presentation of well-prepared speeches and use of 
computer technology when appropriate.  

  
HU301 การสื่อสารธุรกิจข้ันสูง 3 (2-2-5) 
 (Advanced Business Communication) 
 หลักการ เทคนิค และการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะในการสื่อสารธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพในหลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึก
ภายในส านักงาน ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส ์รายงานการปฏิบัติงานโดยสรุป การเขียน
ประวตัิย่อ การประชมุทางไกล โดยเนน้ท่ีความถกูตอ้ง ความเหมาะสม และความชดัเจน
ของถอ้ยค  าท่ีใช ้รวมทัง้รูปแบบและระดบัของภาษาท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณท่ี์
เกิดขึน้ 

Principles and practice in communicating efficiently in English through 
various forms of business communication channels: business letters, inter-office 
memorandum, email messages, progress reports, resumes, and 
teleconferences, with an emphasis on appropriate and correct use of language, 
format, style and tone. 

  
HU302 ภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 (English for Business Presentations) 
 หลักการและเทคนิคในการน าเสนอทางธุรกิจ ประกอบด้วยการใช้ภาษาท่ี

เหมาะสมในการน าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยีท่ีมีต่อกระบวนการส่ือสาร การวางแผน 



 

92 

 

การคดัเลือก และสรา้งสรรคอ์ปุกรณใ์นการน าเสนอและเผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมยั 
รูปแบบตา่งๆของการน าเสนอและเผยแพรท่างธรุกิจในปัจจบุนั 

Principles and techniques in giving business presentations including 
speaking techniques, preparation of effective audio-visual presentation aids 
through the use of modern technology, and various types of presentations used 
in today’s business environment. 

 
HU303 ภาษาอังกฤษเพือ่การอภปิรายและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ         3 (2-2-5) 
 (English for Business Discussion and Negotiation) 
 หลกัการและเทคนิคในการอภิปรายและการเจรจาตอ่รองทางธรุกิจ รูปแบบและ

ภาษาท่ีใชใ้นการด  าเนินการประชมุและอภิปรายทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ รวมทัง้การ
เตรียมเอกสารในการจดัประชมุ รูปแบบ โครงสรา้ง และกลยทุธท่ี์ใชใ้นการเจรจาต่อรอง
และโน้มนา้วทางธุรกิจ พลังในการต่อรอง องค์ประกอบทางวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการ
เจรจาตอ่รอง 

Principles and techniques in business discussion and negotiation 
including formats and language used in business meetings and discussion such 
as conducting formal meetings, stating opinions, accepting and rejecting 
opinions, and taking and preparing meeting agendas and minutes; structures of 
different types of business negotiations and persuasion and their implementation 
with the roles of communication, different types of power, cultural factors 
affecting negotiations, practical negotiation frameworks and tactics. 

 
HU401 

 
สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
3 (0-6-3) 

 (Seminar in Business English) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธรุกิจในปัจจบุัน การวิเคราะห ์
ประเมิน และเสนอทางออกเพ่ือแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ โดยการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะ
ท่ีเรียนมา รวมทั้งการใช้กรณีศึกษา บทความวิจัย และเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ภาษาองักฤษธรุกิจ ทัง้ท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ 

Consideration and critique of the current issues and problems related to 
business English by applying and integrating the knowledge and skills learned 
to cope with the problems raised, based on case studies, articles, and 
documents in English. 
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HU402 

 
การอ่านเพือ่การคดิวเิคราะหท์างธุรกจิ                              3 (2-2-5) 
(Critical Reading of Business Technical Materials) 
การฝึกอ่านและวิเคราะหข์อ้ความทางธ ุรกิจรูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย 

โฆษณา ป้ายประกาศ คู่มือการใชผ้ลิตภัณฑ ์สญัญา บทความวิจัยและรายงานทาง
ธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ โดยเนน้ที่ความสามารถในการระบุรูปแบบของ
งาน เข ียน ที ่อ ่าน  การว ิเ คราะห เ์ พื ่อท าความเ ข า้ ใจก ับม ุมมองของผู เ้ ข ีย น 
ความสามารถของผูเ้ขียนในการโนม้น้าวให้คลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู่ การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมินคณุคา่ของงานท่ีไดอ้า่น 

Practice in reading and analyzing various kinds of authentic reading 
materials in  business (advertisements, billboards, product inserts, manuals, 
contracts, research articles, proposals, business news, etc.) with an emphasis 
on the ability to identify various styles of writing and how they are used to assist 
various interpretations, analysis of implication and inference, authors’ points of 
view and how to respond to and critique texts in terms of balance, 
persuasiveness and writing skills, as well as for their general communicative 
success. 

3.  กลุ่มวชิาเอกเลือก: 10 วชิา 30 หน่วยกิต 
3.  Major Elective Courses: 10 courses 30 credits 

HU230 วรรณคดีวจิักษ ์                                                                           3 (2-2-5)      
 (Literature Appreciation) 
           ความรู เ้บื ้องตน้เกี่ยวกับประว ัติวรรณคดี การจ าแนกประเภทและแก่นของ

วรรณคดี การฝึกอ่านและวิเคราะห์วรรณคดีอมตะและวรรณคดีสมัยใหม 
Introduction to the historical development, genres, and themes of literature, 
practice in literary analysis of classics and modern fictions. 

  
HU231 กวนิีพนธว์จิกัษ ์                                                                           3 (2-2-5) 
 (Poetry Appreciation) 
 วิวัฒนาการ คุณค่า และลักษณะเฉพาะของกวีนิพนธ์ การใช้ภาษาภาพพจน์ 

การศึกษากวีนิพนธค์ดัสรร เพ่ือท าความเขา้ใจกบัแก่นเรื่องและสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสง่ถึง
ผูอ้า่น การฝึกอา่นออกเสียงเพ่ือสนุทรียะ 

Development, values, aesthetics and characteristics of poetry; the use of 
figurative language; study of selected English poems to practice interpreting the 
themes and messages; and oral reading practice. 
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HU232 ภาษาศาสตรแ์ละสัทศาสตรภ์าษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 
 (English Linguistics and Phonetics) 
 ลกัษณะทางภาษาศาสตรข์องภาษาองักฤษ ธรรมชาติและตน้ก าเนิดของภาษา 

วากยสมัพันธ ์สทัศาสตร ์วิทยาหน่วยค  า และอรรถศาสตร ์ การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับระบบ
เสียงภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการออกเสียง
ภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 

General linguistic features of the English language, including its nature and 
origin, phonology, syntax, morphology, and semantics as well as intensive practice 
and study of English phonological systems and problems encountered by non-
native English speakers. 

  
HU233 วัจนปฏิบัติศาสตรข์องการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                         3 (3-0-6) 

(Pragmatics of English Communication) 
 การแพรก่ระจายของภาษาองักฤษระดบัโลก บทบาทของภาษาองักฤษในบริบททาง

สงัคม การเมือง เศรษฐกิจและกฎหมาย การศกึษาความหมายเชิงบริบท ทฤษฎีความเขา้ใจ
ค  าพดู ทฤษฎีความสภุาพ การวิเคราะหก์ารสื่อสารทางภาษาท างานอย่างไร การวิเคราะห์
วาทกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของผูพ้ดูความหมายตามบริบทการสื่อสารทางภาษา
เสริมและระยะทางสมัพทัธ ์ ผลกระทบของประสบการณว์ฒันธรรม มมุมองโลกและ
สมมติฐานในการสนทนา 

 Global English linguistic landscape; roles of English in social, political, 
economic, and legal contexts; the study of contextualized meaning; the theory of 
utterance comprehension; the theory of politeness; analyses of how linguistic 
communication works; discourse analysis regarding speaker meaning, contextual 
meaning, extra-linguistic communication and relative distance; effects of cultural 
experiences, worldview, and assumptions in conversations 

  
  
HU234 การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชพี 3 (1-1-4) 
 (English Oral Reading for Careers) 
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 ทฤษฎีและการฝึกอา่นออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ หลกัและวิธีการอา่นขา่ว 
การอ่านประกาศและโฆษณา การบรรยายสารคดี การเป็นพิธีกร และการด  าเนินรายการทาง
โทรทศันแ์ละวิทย ุ

Principles and practice in English oral reading for careers including news 
readers, announcers, documentary narrators, masters of ceremony, television and 
radio program hosts.  

  

HU330 การแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ  3 (2-2-5) 
 (English Translation)  
 หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะหว์าทกรรมในการแปล การฝึกแปล

ขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
General translation principles, introduction to discourse analysis and its 

application to translation, practice in various forms of translation from Thai to 
English.  

 
HU331 การแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย                                          3 (2-2-5) 
 (English Translation )  
 หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะหว์าทกรรมในการแปล การฝึกแปล

ขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
General translation principles, introduction to discourse analysis and its 

application to translation, practice in various forms of translation from English to 
Thai. 

  

HU332 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจการเงนิ 3 (2-2-5) 
 (English for the Financial Sector) 
 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการธนาคาร การเงิน และเศรษฐศาสตร์

ระหวา่งประเทศ 
Study and practice in English language usage in banking, finance, and 

economics with an emphasis on technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in international economic and financial environments. 

 
HU333 ภาษาอังกฤษเพือ่การค้าและการตลาดระหวา่งประเทศ 3 (2-2-5) 
 (English for International Trade and Marketing) 
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 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการคา้และการตลาดระหวา่งประเทศ 
Study and practice in English language usage in international trade, 

marketing, and import/export procedures with an emphasis on technical terms, 
expressions, skills and documents necessary in international trade and marketing 
environments. 

  
HU334 ภาษาอังกฤษเพือ่วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                                           3 (2-2-5) 
 (English for Science and Technology) 

 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา และทกัษะท่ีใชใ้นแวดวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
Study and practice in English language usage in science and technology 

with an emphasis on technical terms, expressions, and skills necessary in the fields 
of science and technology. 

 
HU335 

 
ภาษาอังกฤษเพือ่การจัดการอุตสาหกรรมและโลจสิติกส ์

 
      3 (2-2-5) 

 (English for Industrial Management and Logistics) 
 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการจดัการอตุสาหกรรมและ 

โลจิสติกส ์
Study and practice in English language usage in industrial management 

and logistics with an emphasis on technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in industrial management and logistics environments. 

  
HU336 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  

(English for Hospitality Industry) 
3 (2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส  านวนภาษา ทักษะ และเอกสารท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

Study and practice in English language usage in the hospitality industry 
with an emphasis on technical terms, expressions, skills and documents necessary 
in tourism and hotel industry environments. 

 
HU337 

 
ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจการบิน 

 
3 (2-2-5) 

 (English for Airline Business) 
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ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทักษะ และเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจการบินพรอ้มทัง้การเตรียมตวั
สมคัรงานในธรุกิจการบิน 

Study and practice in English language usage in airline business with an 
emphasis on technical terms, expressions, skills and documents necessary in 
airline business environments as well as preparation for job application in airline 
business. 

 
HU338 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชาสัมพันธ ์ 3 (2-2-5) 
 (English for Public Relations) 
 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์

Study and practice in English language usage in public relations with an 
emphasis on technical terms, expressions, skills and preparation of publicity 
materials. 

 

HU339 ภาษาอังกฤษเพือ่กฎหมาย                                                            3 (2-2-5)      
 (English for Law) 
           ค  าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นวงการกฎหมาย 

Study and practice in English language usage in law with an emphasis on technical 
terms, expressions, skills, and documents necessary in legal environments. 

   
HU340 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมแฟช่ัน 3 (2-2-5) 
 (English for Fashion Industry) 
 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมแฟชั่น 

Study and practice in English language usage in the fashion industry with 
an emphasis on technical terms, expressions, skills, and documents necessary in 
fashion industry environments. 

  
HU341 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมภตัตาคารและร้านอาหาร 3 (2-2-5) 
 (English for Restaurant Industry) 
 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมภตัตาคารและรา้นอาหาร 
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Study and practice in English language usage in the restaurant industry 
with an emphasis on technical terms, expressions, skills, and documents 
necessary in restaurant industry environments. 

   
HU344 การแปลภาษาอังกฤษ – ภาษาจนี                                                 3 (2-2-5) 
 (English-Chinese Translation)  
 หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะหว์าทกรรมในการแปลการฝึกแปล

ขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาองักฤษเป็นภาษาจีน 
 General translation principles, introduction to discourse analysis and its 

application to translation, practice in various forms of translation from English to 
Chinese.  

   
HU345 ประสบการณว์ชิาชพี                                                                3 (2-2-5) 
 (Professional Internship)  
 การฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษธรุกิจ

อย่างนอ้ย 200 ชั่วโมงและน าเสนอรายงานการปฏิบตัิงาน 
Internship in an organization in the field related to business English at least 

200 hours including presenting the working report. 
 

HU430 การเขยีนเพือ่โน้มน้าวชักจูง 3 (2-2-5) 
 (Persuasive Writing)  
 หลกัการเขียนเพ่ือโนม้นา้วชักจูง โดยเนน้ท่ีความรูค้วามเขา้ใจเรื่องตรรกาวิบัติ การ

โฆษณาชวนเช่ือ และการเลือกใชถ้อ้ยค  าเพ่ือโนม้นา้วชกัจงู 
Principles of persuasion applied to written communication in all fields with an 

emphasis on logical fallacies, propaganda, and persuasive rhetorical styles. 
  
HU431 การเขยีนเชงิสร้างสรรค ์1 3 (2-2-5) 
 (Creative Writing 1) 
 การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรค ์และทกัษะใน

การเขียนสารคดี บนัทึกความทรงจ า สารคดีการเดินทางท่องเท่ียว การเขียนเชิงประวตัิศาสตร ์
และอตัชีวประวตัิ 
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Study and practice of creative writing designed to develop critical awareness, 
creativity, and skills in writing various forms of non-fiction: features, memoir, travel, 
personal essay, history, and autobiography.  

 
HU432 

 
การเขยีนเชงิสร้างสรรค ์2 

 
3 (2-2-5) 

 (Creative Writing 2) 
 การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาการคิดวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรค ์และทกัษะใน

การเขียนเรื่องสัน้และบทละคร 
Study and practice of creative writing designed to develop critical awareness, 

creativity, and skills in writing various forms of prose fiction: short stories and short 
plays. 

  
HU433 การแปลธุรกิจ 1 3 (2-2-5) 
 (Business Translation 1) 
 หลักการและการฝึกแปลข้อความทางธุรกิจท่ีมีความยาวและซับซ้อนมากขึน้ จาก

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยการแปลข่าว บทความ และรายงานทางธุรกิจ การแปล
สญัญา โฆษณา และคูม่ือการใชผ้ลิตภณัฑ ์

Principles and practice of translating long and complex texts from various 
business sources (business news, business articles, business reports, contracts, 
advertisements, and instructions) from Thai to English. 

  
HU434 การแปลธุรกิจ 2 3 (2-2-5) 
 (Business Translation 2) 
 หลักการและการฝึกแปลข้อความทางธุรกิจท่ีมีความยาวและซับซ้อนมากขึน้ จาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ประกอบดว้ยการแปลข่าว บทความ และรายงานทางธุรกิจ การแปล
สญัญา โฆษณา และคูม่ือการใชผ้ลิตภณัฑ ์

Principles and practice of translating long and complex texts from various 
business sources (business news, business articles, business reports, contracts, 
advertisements, and instructions) from English to Thai. 

  
  
  



 

100 

 

HU435 การเขยีนรายงานและข้อเสนอทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 (Business Report and Proposal Writing) 

หลกัการและการฝึกเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจประเภทต่างๆ โดย
เน้นท่ีรูปแบบและองคป์ระกอบของรายงานและขอ้เสนอทางธุรกิจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
การวิเคราะห์ผูอ้่าน การเก็บรวบรวม สืบคน้ และสงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียน 

Principles and practice of structured writing for business reports and 
proposals: routine and non-routine, internal and external, informative, persuasive 
and progressive reports as well as different kinds of proposals, with an emphasis 
on formats and features of business reports and proposals, audience analysis, 

collecting, researching and synthesizing information.  
  

IU436 การศกึษาอสิระ 3 (0-6-3) 
 (Independent Study) 
 การศึกษาส่วนบุคคลภายใตก้ารดแูลของอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่งตัง้โดยสาขาวิชา เนน้ท่ี

การเลือกศกึษาหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจและเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธรุกิจ มีการประเมินผลโครงงาน 
An individual study under faculty supervision, focusing on a specific 

business area topic; evaluation based on projects or assignments approved by 
faculty members. 

  
IU437 สหกิจศกึษา 6 (0-40-20) 
 (Co-operative Education) 
 การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

ในฐานะพนกังานชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รบัการเตรียมความพรอ้มทั้งทางดา้นวิชาการ 
และการปฏิบัติตนในสงัคมการท างาน รวมทั้งด  าเนินการตามขัน้ตอนของสหกิจศึกษาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของ
อาจารยท่ี์ปรกึษาของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรกึษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

Hands-on experience in an approved business enterprise for one semester 
as a temporary employee or an assistant to experience the real business 
environment and atmosphere as well as to apply and accommodate knowledge 
gained throughout the course of study in the real working situation. In order to 
prepare themselves, students must attend training sessions related to both 
academic knowledge and how to behave in working society as well as follow the 



 

101 

 

procedures of Co-operative Education specified by the University. Students will be 
monitored and evaluated by the instructor in charge and job supervisor. 

 
HU438 

 
การเรียนรู้ภาษาทีส่อง 

 
3 (3-0-6) 

 (Second Language Acquisition) 
 ทฤษฎีว่าดว้ยการเรียนรูภ้าษาท่ีสอง จากมุมมองทางภาษาศาสตร ์จิตวิทยา และ

วิทยาการปัญญา เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการในการเรียนรูภ้าษาท่ีสองของมนษุย ์
Introduction to the study of Second Language Acquisition (SLA) theories 

from a multitude of perspectives – linguistics, psychology, and cognitive science – 
to examine how, why, and under what conditions human beings acquire a second 
language. 

  
IU439 ความรู้พืน้ฐานในการการสอนภาษา 3 (3-0-6)                        
 (Foundation of Language Teaching) 
 หลกัการและทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานในการสอนภาษาองักฤษ วิธีการสอนและการจดัการ

เรียนการสอน 
Principles and theories of English language teaching; various approaches 

to language instruction management and teaching methods. 
 
IU440 

 
ภาษาอังกฤษเพือ่การจัดอบรมทางธุรกิจ 

 
3 (2-2-5) 

 (English for Business Training) 
 ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิการจดัอบรมทางธุรกิจ การประเมินความตอ้งการในการ

จัดอบรม การออกแบบการจัดการอบรม วิธีการจัดการอบรม การวัดและประเมินผล
โครงการอบรมและผูเ้ขา้รบัการอบรม 

Theories and practice of business training, training needs assessment, 
course design, implementation, evaluation, and various approaches to training and 
situational effects as well as management of business training operations. 
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย ์
3.2  Name, National Identification Card, Position and Qualification of Faculty Members 

 
3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (Faculty Members Responsible for the Program)   

 

ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title 

ช่ือ – สกุล 
Name 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
Qualifications 

สาขาวิชา 
Major 

ส าเร็จสถาบันการศึกษาจาก 
Institution  

ปี พ.ศ. 
Years 

1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
(Assistant 
Professor) 
 (English) 

นางดรุณี ดจุสคิ 

(Ms. Darunee Dujsik) 
Ph.D. 

 
 

M.A. 
 
 

ศศ.บ. 
(B.Ed) 

Second Language 
Acquisition and 
Instructional Technology 
Teaching English to 
Speakers of Other 
Languages 
การสอนภาษาองักฤษ 
(English Education) 

The University of South Florida, U.S.A. 
 
 
The University of South Florida, U.S.A. 
 
 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(Ramkhamhaeng University) 
 

2551 
 
 
2538 
 
 
2534 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title 

ช่ือ – สกุล 
Name 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
Qualifications 

สาขาวิชา 
Major 

ส าเร็จสถาบันการศึกษาจาก 
Institution  

ปี พ.ศ. 
Years 

2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
(Assistant 
Professor) 
(English) 

นางพรพรรณ บญุพฒันาภรณ ์

(Ms. Pornpan 
Boonpattanaporn) 

ค.ม. (M.Ed.) 
 
 
 

ค.บ. (E.Ed.) 

การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
(Teaching English as a 
Foreign Language) 
องักฤษ-ฝรั่งเศส 
(English-French) 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(Chulalongkorn University) 
 
 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(Chulalongkorn University) 

2528 
 
 
 
2525 

3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor) 
 (English) 

 

นางฐนิษญา จิรยิะสนิ 

(Ms. Tanisaya Jiriyasin) 
 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

ศศ.บ.(B.A.) 

English as an 
International Language 
Teaching English as a 
Second Language 
ภาษาองักฤษ  
 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
(Chulalongkorn University) 
Arizona State University, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
(Kasetsart University) 

2549 
 
2528 
 
2525 

4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor) 
 (English) 

นางสาวศทุธินี ชวนไชยสทิธ์ิ 

(Ms. Suttinee Chuanchaisit) 
Ph.D. 

 
MA. 

 
ศศ.บ. 
(B.Ed) 

English as an 
International Language 
English  Language 
Studies and Methods 
English –Psychology 
 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(Chulalongkorn University) 
University of Warwick, The UK 
 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(Chulalongkorn University) 

2552 
 

2548 
 
 

2546 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title 

ช่ือ – สกุล 
Name 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
Qualifications 

สาขาวิชา 
Major 

ส าเร็จสถาบันการศึกษาจาก 
Institution  

ปี พ.ศ. 
Years 

5 ผูช้่วยศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor) 
 (English) 

นางปรยีานชุ จนัทรป์ระเสรฐิ 

(Ms. Preeyanuch Chanprasert) 
 

M.Ed. 
 

ศศ.บ. 
(B.Ed) 

Teaching English as a 
Foreign Language 
English 
English 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
(Srinakarinwirote University) 
วิทยาลยัครูล  าปาง (Lampang Teacher’s 
College) 

2534 
 

2529 

 

3.2.2 ผลงานทางวชิาการ และภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (Publication and Workload of Faculty Members Responsible for the 
Program) 

ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title, 
Specialization 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) 

Publications 

ประสบการณแ์ละการ
ฝึกอบรม 

Experience and Training 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห)์ 
Teaching Load (period/week) 
ท่ีมีอยู่แล้ว 
(Current) 

ท่ีมีในหลักสูตร
ท่ีจะเปิดใหม่ 

(Revised  
1 ผูช้่วย

ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor)  
 (English) 

นางดรุณี ดจุสคิ 

(Ms. Darunee Dujsik) 
1 . Dujsik, D. & Zhu, W. (2016) Rhetorical 
Structure of Marketing Research Articles for 
Academic Writing. Rangsit Journal of 
Educational Studies. Rangsit University, 3 (1). 
pp.1-22.  

 6 6 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title, 
Specialization 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) 

Publications 

ประสบการณแ์ละการ
ฝึกอบรม 

Experience and Training 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห)์ 
Teaching Load (period/week) 
ท่ีมีอยู่แล้ว 
(Current) 

ท่ีมีในหลักสูตร
ท่ีจะเปิดใหม่ 

(Revised  
2 . Dujsik, D. (2017). Empowering Thai EFL 
Students in Discussion-Based Seminar 
Classrooms. ความรู ้เ ดินทาง  รวมบทความ
วิชาการสายมนษุยศาสตรใ์นโอกาส 36 ปี, School 
of Humanities and Applied Arts, University of 
the Thai Chamber of Commerce, pp.45-57. 
 

2 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor)  
 (English) 

นางพรพรรณ บญุพฒันาภรณ ์

(Ms. Pornpan 
Boonpattanaporn) 

1. Boonpattanaporn, P. (2015). 

Communication in AEC Multicultural 

Workplaces. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย ปีที่ 35 ฉบบัที่ 3 University of the 

Thai Chamber of Commerce University 

Journal, 35 (3), pp. 216-234. 

2 . Boonpattanaporn, P. (2017).Grammar 

and Communicative English Teaching in Thai 

Educational Context. ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

 9 3 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title, 
Specialization 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) 

Publications 

ประสบการณแ์ละการ
ฝึกอบรม 

Experience and Training 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห)์ 
Teaching Load (period/week) 
ท่ีมีอยู่แล้ว 
(Current) 

ท่ีมีในหลักสูตร
ท่ีจะเปิดใหม่ 

(Revised  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่  37 ฉบับที่  2 

University of the Thai Chamber of Commerce 

University Journal, 37 (2), pp.152-169. 

3 . Boonpattanaporn, P. (2017). English as a 
Medium of Instruction and Low English 
Proficiency Students: Challenges to Be 
Handled. ความรูเ้ดินทาง รวมบทความวิชาการ
สายมนุษยศาสตร์ในโอกาส 36 ปี,  School of 
Humanities and Applied Arts, University of the 
Thai Chamber of Commerce, pp.59-75. 

3 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor)  
 (English) 

นางฐนิษญา จิรยิะสนิ 

(Ms. Tanisaya Jiriyasin) 
 

1. Jiriyasin, T. (2017). Activating English 
Learning of ESL/EFL Learners with 
Performance-based Learning: Framework, 
Discussion, and Implications. ความรู ้เดินทาง 
รวมบทความวิชาการสายมนุษยศาสตรใ์นโอกาส 
36 ปี. School of Humanities and Applied Arts, 

 6 6 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title, 
Specialization 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) 

Publications 

ประสบการณแ์ละการ
ฝึกอบรม 

Experience and Training 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห)์ 
Teaching Load (period/week) 
ท่ีมีอยู่แล้ว 
(Current) 

ท่ีมีในหลักสูตร
ท่ีจะเปิดใหม่ 

(Revised  
University of the Thai Chamber of Commerce, 
pp. 115-128. 

2. Jiriyasin, T. (2018). Co-construction of 
Knowledge during the Planning Time of New 
and Repeated Story-telling Tasks: A 
Qualitative Study of Outgrowths and 
Outcomes.  The Online HMA Journal: Special 
Issue (HMAJ), Vol 1, pp. 107-125.  Retrieved 
from 
http://humanities.utcc.ac.th/index.php/hmaj1- 

 

4 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor)  

นางสาวศทุธินี ชวนไชยสทิธ์ิ 

(Ms. Suttinee Chuanchaisit) 
1. Chuanchaisit, S. (2017). Teachability and 
Application of Test-taking Strategies: Should 
Test-taking Strategies be Taught? ความรู ้
เดินทาง รวมบทความวิชาการสายมนษุยศาสตร ์
ในโอกาส 36 ปี. School of Humanities and 

- 12 - 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title, 
Specialization 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) 

Publications 

ประสบการณแ์ละการ
ฝึกอบรม 

Experience and Training 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห)์ 
Teaching Load (period/week) 
ท่ีมีอยู่แล้ว 
(Current) 

ท่ีมีในหลักสูตร
ท่ีจะเปิดใหม่ 

(Revised  
 (English) Applied Arts. University of the Thai Chamber 

of Commerce. pp. 93-113. 
 
2. Chuanchaisit, S. (2018). Developing 
Communication Strategies in Applied 
Linguistics. The online HMA journal (Special 
issue): Weaving research and classroom 
practice. School of Humanities and Applied 
Arts. University of the Thai Chamber of 
Commerce. 

 

5 ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

(ภาษาองักฤษ) 
 (Assistant 
Professor)  

นางปรยีานชุ จนัทรป์ระเสรฐิ 

(Ms. Preeyanuch 
Chanprasert) 
 

Chanprasert, P. (2017). Challenges and 
Adjustments Faced by Cambodian College 
Students in Thailand. ความรูเ้ดินทาง รวม
บทความวิชาการสายมนษุยศาสตรใ์นโอกาส 36 
ปี. School of Humanities and Applied Arts, 

- 12 - 
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ล าดับท่ี 
No. 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

Academic Title, 
Specialization 

ช่ือ – สกุล 
Name 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจยัหรือการแต่งต ารา) 

Publications 

ประสบการณแ์ละการ
ฝึกอบรม 

Experience and Training 

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห)์ 
Teaching Load (period/week) 
ท่ีมีอยู่แล้ว 
(Current) 

ท่ีมีในหลักสูตร
ท่ีจะเปิดใหม่ 

(Revised  
 (English) University of the Thai Chamber of Commerce, 

pp. 77-91. 
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4.องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4. Components of Field Experience (Internship or Co-Operative Education) 

จากความตอ้งการบัณฑิตท่ีมีประสบการณใ์นวิชาชีพก่อนเขา้สู่ตลาดงาน ดังนั้นในหลกัสตูรจึงได้
ก  าหนดรายวิชาสหกิจศกึษา ซึ่งนกัศกึษาสามารถเลือกลงทะเบียนไดต้ามความประสงค  ์

According to the labor market’s requirements of graduates with hands-on experience, the 
program provides co-operative education, for which students can register as they desire. 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 
 ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณภ์าคสนามของนกัศกึษา มีดงันี ้
 1. มีความรูค้วามเขา้ใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ 
 2. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอ่ืนท่ีสมัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้น 

ภาษาองักฤษธรุกิจ โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
 3. สามารถพฒันาสติปัญญาของตนเอง โดยเรียนรูจ้ากการท างาน การแสวงหาขอ้มลู ตลอดจนการใช้
ดลุยพินิจในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
 4. มีมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดี สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้น และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณแ์ละวฒันธรรม
ขององคก์รไดเ้ป็นอย่างด ี
 5. สามารถสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดูและการเขียน รวมถึงมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม 
      4.1 Learning Outcomes from Field Experience 
 The expected learning outcomes from field experience are as follows: 
 1. Possessing and understanding professional codes of conduct and having the right 
attitudes to the profession.   
 2. Possessing and understanding other related areas of knowledge. Integrating business 
English knowledge and other knowledge as well as applying them appropriately. 
 3. Ability to develop their cognition and intelligence by learning through working, information 
searching, and the use of discretion in decision making.    
 4. Possessing good human relations, collaboration, and adaptation to an organizational 
situation and culture.    
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 5. Communicating efficiently in verbal and written form as well as ability to use information 
technology appropriately.   

4.2 ช่วงเวลาทีจั่ดประสบการณภ์าคสนาม 
 ภาคปลาย ของปีการศกึษาท่ี 4 
4.2 Timing for Field Experience 
 The second semester of the fourth year 
4.3   การจดัเวลาและตารางสอน   
 จดัเตม็เวลาใน  1  ภาคการศกึษาปกติ 
4.3 Duration and Schedule 

 Full time of one normal semester 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรืองานวจัิย (ถา้มี) 
 ไมม่ ี
5.  Regulation of Project or Research (if any) 
 None 

  
    

หมวดที ่4.  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
Part 4 Learning Outcomes, Teaching Strategies and Assessment 

 
1. Development of Students’ Features (การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา) 

 
Desired Features/Characteristics Strategies or Activities 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมDemonstrating 
ethics, morals, responsibility to oneself, 
the profession and society. 
 

- สอนสอดแทรกเรื่องคณุธรรม จริยธรรม ทัศนคติ
เก่ียวกับวิชาชีพ ผลกระทบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ
และสงัคม ในกลุม่วิชาเอกทกุรายวิชา 

- ใหท้  ากิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรา้งคณุธรรม 
จริยธรรม และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
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Desired Features/Characteristics Strategies or Activities 
มอบหมายงานกลุม่ และก าหนดกติกาเพ่ือสรา้งวินัย
ในตนเอง และความรบัผิดชอบ สงัเกตการณ ์โดยใช้
กระบวนการกลุม่ 
- Teaching ethics, morals, and attitude related 
to the profession as well as their impacts on 
economic and social systems in all major 
courses. 
- Arranging activities/projects, which implant 
moral, ethical and social responsibility into 
students. 
- Assigning group work and establishing the 
rules in order to create discipline and 
responsibility through group procedures.  

2. มีความรอบรู ้ในศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
Possessing business English 
knowledge, professional skills, and 
other related areas of knowledge. 
 

-จัดกิจกรรมในลักษณะเชิงบูรณาการท่ีต้องใช้
ความรูท้างวิชาชีพ และความรูใ้นเชิงธรุกิจดา้นต่างๆ 
เพ่ือเสริมสรา้งใหน้กัศกึษามีความรอบรู ้
- Arranging activities, which aim to integrate 
professional knowledge and other related 
business English knowledge in order to 
generate comprehensive knowledge.   

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์       
บ ูรณาการคว าม รู แ้ ละประสบการณ์
เ กี ่ย วก ับภาษาอ ังกฤษธ ุรกิจ อย่างเป็น
ระบบ 
Demonstrating the ability to think, 
analyze, synthesize, and integrate 

- ใช้วิธีการสอนท่ีเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิด และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู ้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  เช่น 
สอนโดยใชก้รณีศึกษาใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

- Employing teaching methods, which stimulate 
students to think, analyze, synthesize, and 
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Desired Features/Characteristics Strategies or Activities 
business English knowledge and 
professional experience systematically.   

integrate business English knowledge and 
professional experience systematically, such as 
using case studies in teaching. 
-  Providing academic and professional services 
to the community and allowing students to 
participate in such activities. 

4. มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ 
พัฒนาตนเองทั้งดา้นความรู ้ทักษะวิชาชีพ
อย่างตอ่เน่ือง และท างานรว่มกบับคุคลอ่ืนได้
ทกุระดบัอย่างเหมาะสม 
Having a broad perspective, creativity, 
awareness of self-evolution in both 
knowledge and professional skills as 
well as appropriate collaboration with 
others at all levels.  

- ก าหนดใหน้กัศกึษาท างานกลุม่ในรายวิชาตา่งๆ 
สง่เสริมใหน้กัศกึษาเรียนในรายวิชาสหกิจศกึษาและ
ในรายวิชาท่ีเนน้การเสริมสรา้งประสบการณวิ์ชาชีพ 
- Assigning group work to students in many 
courses. 
- Encouraging students to study co-operative 
education and other courses, which emphasize 
the reinforcement of professional experience. 

5.มีความรูท้างดา้นเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถ
สื่อสาร และใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
Possessing knowledge in modern technology 
and competence in communication and efficient 
use of technology.  

- ก าหนดหัวขอ้ในรายวิชาต่างๆเพ่ือให้นักศึกษา
เรียนในระบบ e-learning 

- มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาฝึกค้นคว้าหา
ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์

จัดอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้กับ
นกัศกึษา 
- Determining topics, which student must study 
in e-learning system, in many courses. 
- Assigning works to students in order that they 
can practice and learn how to search 
information from electronic sources. 
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Desired Features/Characteristics Strategies or Activities 
- Arranging the training in language software 
packages for students. 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2. Development of Learning Outcomes 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
     2.1 Ethics and Morals 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1 Learning Outcomes related to Ethics and Morals 
 1)มีความตรงตอ่เวลา และรบัผิดชอบในตนเอง 
 1) Maintaining punctuality and self-responsibility. 
 2) มีความเคารพและสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
 2) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
 3) มีความรูแ้ละความเขา้ใจในคณุคา่แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ 
 3) Possessing and understanding the values of the profession and professional codes of 
conduct as well as having the right attitudes to the profession. 
 4) มีจิตส  านึกท่ีดีตอ่สงัคมและสว่นรวม 
 4) Possessing public consciousness. 
 5) มีความซ่ือสตัยส์จุริต 
 5) Maintaining honesty.    
 
 2.1.2 กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.2 Teaching Strategies used to develop the Learning of Ethics and Morals  
 1) สรา้งวฒันธรรมองคก์รในคณะ เพ่ือสรา้งจิตส  านึกขัน้พืน้ฐานใหก้บัคณาจารย ์บคุลากรในคณะ และ
นักศึกษา ในการรกัษาระเบียบวินัยของคณะและมหาวิทยาลยั ความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี การตรงต่อเวลา 
ความซ่ือสตัยส์จุริต และการมีสว่นรว่มในการพฒันาคณะและมหาวิทยาลยั 
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 1) Creating organizational cultures in the school to embed discipline, responsibility, 
punctuality, honesty, and participation into basic consciousness of faculty members, staff and 
students. 
 2) ในการสอนทกุรายวิชาใหส้อดแทรกเรื่องคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือสรา้งจิตส  านึกและปลกูฝังทัศนคติ
ท่ีดีใหก้บันกัศกึษา 
 2)  Teaching ethics and morals in all courses in order to establish awareness of and to implant 
good attitudes into all students.   
 3) จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมดา้นคณุธรรม จริยธรรม และการท าประโยชนใ์หก้ับชุมชนและ
สงัคม 
 3) Arranging activities/projects, which reinforce students’ moral, ethical and social 
responsibility. 
 4) มีรายวิชาบังคบัในกลุ่มวิชาแกน และวิชาเลือกเสรีเ พ่ือให้นักศึกษาไดเ้ลือกเรียนในรายวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการด  าเนินชีวิตและประกอบ  
 4) Providing courses relating to corporate governance and professional ethics as core 
courses. 
 2.1.3 Assessment Strategies for Learning Outcomes related to Ethics and Morals 
 1) ใชแ้บบประเมินผลท่ีพัฒนาขึน้ โดยใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไดป้ระเมินนักศึกษา เช่น อาจารยผ์ูส้อน 
เพ่ือนรว่มชัน้เรียน สถานประกอบการท่ีนกัศกึษาไปสหกิจศกึษา เป็นตน้ 

 1) Developing an evaluation form and requiring related persons to evaluate students. These 
related persons include faculty members, classmates, and companies participating in the Co-
operative Education Program. 
 2) สงัเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา  ความพรอ้มเพรียงในการเขา้ร่วม
กิจกรรม  และความรบัผิดชอบท่ีมากขึน้ เป็นตน้ 
 2) Observing students’ behavior such as punctuality and class attendance, participation in 
activities, and responsibility. 
 3) การสอบขอ้เขียนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 3) Examination of courses relating to corporate governance and professional ethics. 
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      2.2 ความรู้ 
      2.2 Knowledge 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.2.1 Learning Outcomes related to Knowledge 
 1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางภาษาองักฤษธรุกิจ 

1) Possessing a thorough and systematic body of knowledge in the field of Business English 
in both theory and practice. 

2) มีความรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอ่ืนท่ีสมัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้นภาษาองักฤษธุรกิจ 
โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
 2) Possessing and understanding related areas of knowledge, integrating Business English 
knowledge and other knowledge as well as applying them appropriately. 
 3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ  
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง 
 3) Continuously updating changes in academic, research, and profession, both in theory and 
in practice, for self-development. 
 4) มีความรูแ้ละเขา้ใจถึงความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมในการส่ือสารทางธรุกิจ ท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
ในการท างาน 
 4) Possessing and understanding cultural differences applicable to future careers.  
 5)  มีความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถท่ีจะน าความรูท้างดา้นภาษาอังกฤษธุรกิจไปใช้
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5) Possessing an understanding and capability of using the knowledge of Business English 
in their future careers. 

 
2.2.2 กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
2.2.2 Teaching Strategies used to develop the Learning of Knowledge 
 1) การสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส  าคญั โดยในหมวดวชิาเฉพาะมุง่เนน้ใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจ

ใน แนวคดิ ทฤษฎี และวิธีการทางภาษาองักฤษธรุกิจ และสามารถบรูณาการความรูด้า้นอ่ืนและน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
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  1) Using student-centered learning in specific courses, where students can acquire 
knowledge and understanding of concepts, theory, and practices, integrate knowledge from different 
areas, and apply them appropriately. 
  2) การเรียนรูเ้ทคนิคการปฏิบตัิงานดา้นภาษาองักฤษธรุกิจจากสถานการณแ์ละประสบการณ์
จริง โดยการเชิญผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญในสายวิชาชีพมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ ์  การฝึก
ปฏิบตัิงานในรายวิชาสหกิจศกึษา และการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
  2) Encouraging the learning of operating techniques related to business English from 
real experiences through knowledge transfer from experts, co-operative study, and extracurricular 
activities.  
 

2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.2.3 Assessment Strategies for Learning Outcomes related to Knowledge 
  1) การสอบขอ้เขียนในรายวิชาตา่งๆ 
  1) Written examinations in all courses 
  2) การรายงานผลการศกึษาคน้ควา้ และการน าเสนอรายงาน ในรายวิชาตา่งๆ และรายวิชาสห
กิจศกึษา 
  2) Using reports and presentations in co-operative study and other courses. 
       
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3 Cognitive Skills 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 Learning Outcomes related to Cognitive Skills 

 1) สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มลู หลกัฐาน แนวคดิตา่งๆ ในการระบแุละวิเคราะห์
ปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 

  1) Being able to search for and possess information, documents and 
concepts in order to individually identify and analyze complex problems. 

  2) สามารถประยกุตแ์ละบรูณาการความรูท้างดา้นภาษาองักฤษธุรกิจและดา้นอ่ืนท่ี
สมัพนัธก์นั ใชท้กัษะทางวิชาชีพและดลุยพินิจในการแกไ้ขปัญหา รวมทัง้เสนอแนะแนวทางใหม ่ในสถานการณ์
ตา่งๆ อย่างสรา้งสรรค ์โดยค  านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการตดัสินใจ 
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  2) Applying and integrating Business English knowledge and other related 
knowledge; employing professional skills and discretion in decision making, as well as creatively 
proposing alternatives in various situations consistent with the impact of those decisions. 

  3) มีความคิดสรา้งสรรค ์
  3)  Possessing creativity. 

 4) สามารถประยกุตค์วามรูท้างดา้นภาษาองักฤษธรุกิจกบัการท างานในอนาคต 

   4)  Being able to apply the knowledge of Business English to their future 
careers. 
 
 2.3.2 กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.2 Teaching Strategies used to develop the Learning of Cognitive Skills 
 1) การสอนโดยใชก้รณีศกึษา โจทยปั์ญหา การสมัมนา และการอภิปรายกลุม่ 
 1) Teaching based on case studies, problems, seminars and group discussion. 
 2) การฝึกปฏิบตัิในหอ้งเรียน หรือในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศกึษา 
 2) Practicing both in the class and in the work place during co-operative education. 
 3) การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการทางวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3) Arranging professional training. 
 
 2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.3 Assessment Strategies for Learning Outcomes related to Cognitive Skills 
 
 1) การสอบขอ้เขียนในรายวิชาตา่งๆ โดยใชโ้จทยก์รณีศกึษา 
   1) Using case studies in the written examinations in various courses. 
 2) การรายงานผลการศึกษาคน้ควา้ และการน าเสนอรายงาน  ในรายวิชาต่างๆ และรายวิชาสหกิจ
ศกึษา 
 2) Assigning term-papers, which require students to search information and present the 
analytical results, in various courses and in co-operative education. 
 3) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศกึษา 
 3) Assessment from co-operative education. 
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     2.4 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
      2.4 Interpersonal Skills and Responsibility 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1 Learning Outcomes related to Interpersonal Skills and Responsibility 
 1) มีมนษุยสมัพนัธแ์ละบคุลิกภาพท่ีดี 
 1) Possessing good human relations and personality.  
          2) สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในฐานะผูน้  าและผูร้ว่มงาน 
 2) Being able to work as a team and performing efficiently as either a good team leader or a 
subordinator. 
         3) เคารพในสทิธิและความคิดเหน็ของผูอ่ื้น เคารพในคณุคา่และความเป็นมนษุยท่ี์เท่าเทียมกนั 
 3) Respecting the others’ right and opinions as well as respecting an individual’s values and 
dignity as a person. 
 4) มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 4) Being responsible for all tasks assigned.  
 
 2.4.2 กลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
 2.4.2 Teaching Strategies used to develop the Learning of Interpersonal Skills and 
Responsibility 
 1) การจัดรายวิชาท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบั
ผิดชอล ประกอบกบัการจดักิจกรรมและมอบหมายงานใหน้กัศกึษาท าเป็นกลุม่ 
 1) Arranging group activities and assigning group work to students. 
  
 
 2) การปฏิบตัิงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศกึษา 
 2) Working in the organization as a part of co-operative education. 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 
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 2.4.3 Assessment Strategies for Learning Outcomes related to Interpersonal Skills and 
Responsibility 
 1) การประเมินผลจากผูร้ว่มงานของนกัศกึษา และจากสถานประกอบการ 
 1) Performance evaluation from students’ colleagues and from institutions. 
 2) สงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษาในระหวา่งท่ีท างานกลุม่ 
 2) Observing students’ behavior during their working in groups. 
 3) การประเมินคณุภาพของงานท่ีมอบหมาย 
 3) Quality evaluation of their assigned job. 
 
     2.5 ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
      2.5 Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
 2.5.1 Learning Outcomes related to Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills 
 1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดูและการเขียน 

 1) Communicating efficiently in verbal and written modes. 
 2) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
 2) Being able to use information technology to search for information needed. 
 3) สามารถใชท้กัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสมและหลากหลาย 
 3) Possessing information technology skills appropriate for various kinds of presentations. 
 4) สามารถเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณท่ีเหมาะสมกบังานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 4) Being able to select and apply statistics and mathematics techniques appropriate for the 
tasks assigned.  
  
 
 2.5.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.2 Teaching Strategies used to develop the Learning of Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills 
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 1) มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถใน   การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และก าหนดใหม้ีการน าเสนอผลงาน 
 1) Assigning work in various courses in order that students can develop their ability in the use 
of information technology and assigning presentation. 
 2) การปฏิบตัิงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศกึษา 
 2) Supporting students working in organizations as a part of co-operative education.  
 
 2.5.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข   การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.3 Assessment Strategies for Learning Outcomes related to Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills 
 1) การสอบภาคปฏิบตัิ การประเมินคณุภาพของงานท่ีมอบหมาย  
 1) Practical examination and quality evaluation of assigned work 
 2) การประเมินทกัษะดา้นการสื่อสาร ภาษาเขียน ภาษาพดู ความสามารถในการอธิบายความ รวมทัง้
การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

2) Evaluation of communication skills both written and verbal including the students’ ability to 
explain as well as ability to use appropriate technologies.    

 
3. ความสัมพันธข์องผลของการเรียนรู้และผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
3. Relationship between Learning Outcomes in Curriculum and Learner Outcomes based on Higher 
Education Standard 
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่องมาตรฐานอดุมศกึษา พ.ศ. 2561 ก  าหนดมาตรฐานท่ี 1 ดา้น
ผลลพัทผ์ูเ้รียนดงันี ้

 According to the Ministry of Education’s entitled higher education standards, BE 2561, 
 Standard 1 relating to learners’ outcomes as follows: 

 
1) เป็นบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และความรูด้า้นตา่งๆในการสรา้งสมัมาอาชีพ ความมั่นคงและ
คณุภาพชีวิตของตนเอง ครอบครวั ชมุชน และสงัคม มีทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยเป็นผูม้ี
คณุธรรม ความเพียร มุง่มั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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1) Being a capable person with various knowledge related to careers, stability and quality of 
life of self, family, community, and society as well as possessing life-long learning skills, 
morals, perserverance and adhering to professional ethics. 
2) เป็นผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรม มีทกัษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถในการบรูณาการศาตรต์า่งๆ
เพ่ือพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาสงัคม มีคณุลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมและของโลก สามารถสรา้งโอกาสและเพ่ิมมลูคา่ใหก้บัตนเอง ชมุชน สงัคม 
และประเทศ 

         2) Co-creating an innovation with 21st century skills, possessing the ability to integrate 
         various fields in development or solving social problems as well as having entrepreneurial 
         qualities, keeping up with the  changing world and society, and creating opportunities as well 
         as adding values for themselves, society, communities and country. 

3) เป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มีความกลา้หาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถกูตอ้ง รูค้ณุคา่และรกัษ์ความ
เป็นไทย รว่มมือรว่มพลงัเพ่ือสรา้งสรรคก์ารพฒันาและเสริมสรา้งสนัติสขุ อย่างยั่งยืนทัง้ในระดบั
ครอบครวั ชมุชน สงัคมและประชาคมโลก 
3) Being a strong citizen with ethics and adherence to rightness, realizing the values and 
conversation of being Thai, joining forces to create development and strengthen peace 
sustainably at the family, community, society and global community levels.   
 
ความสมัพันธข์องผลการเรียนรู้ของหลักสตูรและผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Relationship between Learning Outcomes in Curriculum and Learner Outcomes based on Higher 
Education Standard 
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

   
คุณธรรม  
จริยธรรมEthics 
and Morals 

 

1) แสดงความซือ่สตัยส์ุจริต ตรง
ตอ่เวลา ซื่อตรงตอ่หนา้ที่ ตอ่
ตนเองและผูอ้ื่น ไมเ่อารดัเอา
เปรียบผูอ้ื่น มีความอดทน 
เสียสละและเพียรพยายาม ยดึ
ฐานคิดทางศีลธรรมทัง้ในเรื่อง
ส่วนตวัและสงัคม 
1) Exhibiting honesty, 
punctuality, responsibility for 
self and others, patience, and 
sacrifice, adhering to morals 
for personal and societal 
matters. 
2) แสดงออกถงึความพอเพียงเป็น
หลกัในการด าเนินชวีิต โดยยดึ
แนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตผุล และการสรา้งภูมิคุม้กนั 
2) Exhibiting sufficiency in 
leading one’s life with reason 
and immunity. 
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

3) แสดงออกถงึความเคารพตอ่กฏ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆขององคก์ร 
มีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมี
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
3) Respecting and complying 
with rules and regulations of 
institutions and possessing 
ethics in business and social 
responsibility. 
4) สามารถปรบัวิถชีีวิตอยา่ง
สรา้งสรรคใ์นสงัคมที่มีความ
ขดัแยง้สงู มีการพฒันานสิยัและ
การปฏิบติัตนอยา่งมีศีลธรรม 
4) Being able to adapt one’s 
creatively in the society with 
high-conflict, developing good 
habits and applying morals in 
behaviors. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความรู้Knowledge 

 
1) มีความรู ้ความเขา้ใจ แนวคิด 
ทฤษฎี หลกัการและวธีิการทาง
ภาษาองักฤษธุรกจิและสามารถ
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน
และการแกปั้ญหาในสถานการณ์
และประสบการณจ์รงิ 
1) Possessing knowledge and 
understanding of theories and 
practice in business English 
and being able to use them to 
solve problems.  
2) มีความรูแ้ละเขา้ใจถงึความ
แตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมในการ
ส่ือสารทางธุรกิจ และสามารถ
น าไปใชใ้นการท างาน 
2) Possessing and 
understanding cultural 
differences applicable to future 
careers. 

3) สามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาค  
ทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่าง
ตอ่เน่ือง 
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

3) Continuously updating 
changes in academic, 
research, and profession, 
both in theory and in 
practice, for self-
development. 
 

ทักษะทางปัญญา  
Cognitive Skills 

1) สามารถสืบคน้ ประมวล
ขอ้มลู หลกัฐาน แนวคดิตา่งๆ 
ในการระบแุละวิเคราะหปั์ญหา
ท่ีมีความซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 
1) Being able to search for 
and possess information, 
documents and concepts in 
order to individually identify 
and analyze complex 
problems. 
2) สามารถประยกุตแ์ละบรูณา
การความรูท้างดา้น
ภาษาองักฤษธรุกิจและดา้นอ่ืน
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

ท่ีสมัพนัธก์นั ใชท้กัษะทาง
วิชาชีพและดลุยพินิจในการ
แกไ้ขปัญหา รวมทัง้เสนอแนะ
แนวทางใหม ่ในสถานการณ์
ตา่งๆ อย่างสรา้งสรรค ์โดย
ค  านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
จากการตดัสนิใจ 
2) Applying and integrating 
Business English knowledge 
and other related knowledge; 
employing professional skills 
and discretion in decision 
making, as well as creatively 
proposing alternatives in 
various situations consistent 
with the impact of those 
decisions. 
3) สามารถประยกุตค์วามรู ้
ทางดา้นภาษาองักฤษธรุกิจกบั
การท างานในอนาคต 
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

3)  Being able to apply the 
knowledge of Business 
English to their future 
careers. 
 

 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
Interpersonal Skills 
and Responsibility 
 

1) มีมนษุยสมัพนัธ ์บคุลกิภาพด ี
และสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีกบั
ผูอ่ื้นได ้
1) Possessing good human 
relations and personality.  
2) สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ใน
ฐานะผูน้  าและผูร้ว่มงาน 
2) Being able to work as a 
team and performing 
efficiently as either a good 
team leader or a 
subordinator. 
3) เคารพในสิทธิและความ
คิดเหน็ของผูอ่ื้น เคารพในคณุคา่
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

และความเป็นมนษุยท่ี์เท่าเทียม
กนั 
3) Respecting the others’ 
right and opinions as well as 
respecting an individual’s 
values and dignity as a 
person. 
4) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม
และความคิดเหน็ท่ีมีความ
แตกตา่งอย่างสรา้งสรรคแ์ละรบั
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
4) Being self-starter and 
sharing different ideas 
creatively and listening to 
others.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิ งตั ว เลข  การ
สื่อสาร และการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 )  สามารถสื่ อ ส า รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพทัง้การพูดและการ
เขียน 

1) Communicating efficiently 
in verbal and written modes. 
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

Numerical 
Analysis, 
Communication 
and Information 
Technology 
Skills 

2) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการ
สื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู การแปล
ความหมาย และการสื่อสาร
สารสนเทศ 
2) Being able to use 
information technology to 
search for information 
needed. 
3) สามารถใช้ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย 
3) Possessing information 
technology skills appropriate 
for various kinds of 
presentations. 
4) สามารถเลือกใชเ้ทคนิคและ
วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณท่ี
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ดา้น 
Aspect 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcomes 

ผลลัพทผู้์เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
Learner Outcomes based on Higher 

Education Standard 

ผูมี้ความรู้
ความสามารถ
รอบดา้น 
Learner with 
Knowledge 
and Skills  

ผูร้ว่ม
สรา้งสรรค์
นวตักรรม 
Innovator 

พลเมืองที่
เขม้แข็ง 
Strong 
Citizen 

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
4) Being able to select and 
apply statistics and 
mathematics techniques 
appropriate for the tasks 
assigned.  
 

 

 
4. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  

 4. Curriculum Mapping 

 ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมาย ดงันี ้

 The meanings of learning outcomes in curriculum mapping are as follows:  

คุณธรรม  จริยธรรม 
Ethics and Morals 
1) มีความตรงตอ่เวลา และรบัผิดชอบในตนเอง 

 1) Maintaining punctuality and self-responsibility. 
 2) มีความเคารพและสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
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 2) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
 3) มีความรูแ้ละความเขา้ใจในคณุคา่แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพ 
 3)  Possessing and understanding the values of the profession and professional codes of 
conduct as well as having the right attitudes to the profession. 
 4) มีจิตส  านึกท่ีดีตอ่สงัคมและสว่นรวม 
 4) Possessing public consciousness. 
 5) มีความซ่ือสตัยส์จุริต 
 5) Maintaining honesty.    
 
 ความรู้ 

Knowledge 
1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจใน แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการทางภาษาองักฤษธรุกิจ 
1) Possessing a thorough and systematic body of knowledge in the field of Business English 

in both theory and practice. 
 2) มีความรูแ้ละความเขา้ใจในองคค์วามรูท้างดา้นอ่ืนท่ีสมัพนัธก์บัองคค์วามรูด้า้นภาษาองักฤษธุรกิจ 
โดยสามารถบรูณาการและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 
 2) Possessing and understanding related areas of knowledge, integrating Business English 
knowledge and other knowledge as well as applying them appropriately. 
 3) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ  
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง 
 3) Continuously updating changes in academic, research, and profession, both in theory and 
in practice, for self-development. 
 4) มีความรูแ้ละเขา้ใจถึงความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมในการสื่อสารทางธรุกิจท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้
ในการท างาน 
 4) Possessing and understanding cultural differences applicable to future careers.  
 5)  มีความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถท่ีจะน าความรูท้างดา้นภาษาอังกฤษธุรกิจไปใช้
ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5) Possessing an understanding and capability of using the knowledge of Business English 
in their future careers. 

 
 
 
 
ทักษะทางปัญญา  
Cognitive Skills 
1) สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มลู หลกัฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะหปั์ญหาท่ีมีความ

ซบัซอ้นไดด้ว้ยตนเอง 
1) Being able to search for and possess information, documents and concepts in order to 

individually identify and analyze complex problems. 
2) สามารถประยุกตแ์ละบูรณาการความรูท้างดา้นภาษาองักฤษธุรกิจและดา้นอ่ืนท่ีสมัพันธก์ัน ใช้

ทักษะทางวิชาชีพและดลุยพินิจในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม ่ในสถานการณต์า่งๆ อย่าง
สรา้งสรรค ์โดยค  านึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการตดัสินใจ 

2) Applying and integrating Business English knowledge and other related knowledge; 
employing professional skills and discretion in decision making, as well as creatively proposing 
alternatives in various situations consistent with the impact of those decisions. 

3) มีความคิดสรา้งสรรค ์
3)  Possessing creativity. 

 4) สามารถประยกุตค์วามรูท้างดา้นภาษาองักฤษธรุกิจกบัการท างานในอนาคต 
 4)  Being able to apply the knowledge of Business English to their future careers. 

 
ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
Interpersonal Skills and Responsibility 

 1) มีมนษุยสมัพนัธแ์ละบคุลิกภาพท่ีดี 
 1) Possessing good human relations and personality.  
          2) สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในฐานะผูน้  าและผูร้ว่มงาน 
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 2) Being able to work as a team and performing efficiently as either a good team leader or a 
subordinator. 
         3) เคารพในสทิธิและความคิดเหน็ของผูอ่ื้น เคารพในคณุคา่และความเป็นมนษุยท่ี์เท่าเทียมกนั 
 3) Respecting the others’ right and opinions as well as respecting an individual’s values and 
dignity as a person. 
 4) มีความรบัผิดชอบตอ่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 4) Being responsible for all the tasks assigned. 
 
 ทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
 1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพดูและการเขียน 
 1) Communicating efficiently in verbal and written modes. 
 2) สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การแปลความหมาย และการส่ือสารสารสนเทศ 
 2) Being able to use information technology to search for information needed. 
 3) สามารถใชท้กัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสมและหลากหลาย 
 3) Possessing information technology skills appropriate for various kinds of presentations. 
 4) สามารถเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณท่ีเหมาะสมกบังานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 4) Being able to select and apply statistics and mathematics techniques appropriate for the 
tasks assigned. 
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Curriculum Mapping 
 Primary Responsibility    Secondary Responsibility 

List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

Core Courses                       
HO261 หลกัการตลาด 

Principles of Marketing 

This course is part of the B.B.A. Program core courses, which the Business English students study with.  

HO161 การสื่อสารระหวา่งวฒันธรรมทางธรุกิจ 
Intercultural Business Communication 

                      

HO262 เศรษฐกิจและการคา้อาเซียน 
ASEAN Economics and Trade 

                      

HO263 จริยศาสตรเ์พ่ือธรุกิจและชีวิตประจ าวนั 
Ethics for Business and Everyday Life 

                      

HO461 ระเบียบวิธีวิจยัในภาษาองักฤษธรุกิจ 
Research Methodology in Business 
English 
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List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

Required Major Courses (วชิาเอกบังคับ)                       
HU101 การใชภ้าษาองักฤษ 

English Usage 
 

                      

HU102 ทกัษะการอา่นและการเขียน 
Reading and Writing Skills 

                      

HU201 การสนทนาภาษาองักฤษ 
ธรุกิจ  
Business English Conversation 

                      

HU202 การจดบนัทึกและสรุปความ   
Note-Taking and Summary Writing 

                      

HU203 การเขียนทางวิชาการ 
Academic Writing 

                      

HU204 การพดูในท่ีประชมุชน   
Public Speaking 

                      



 

137 

 

List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

HU301 การสื่อสารธรุกิจขัน้สงู 
Advanced Business Communication 

                      

HU302 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอทางธรุกิจ 
English for Business Presentations 

                      

HU303 ภาษาองักฤษเพ่ือการอภิปรายและการ 
 เจรจาตอ่รองทางธรุกิจ    
English for Business Discussion and 
Negotiation 

                      

HU401 ส ัมมนาภาษาองักฤษธรุกิจ 
Seminar in Business English 

                      

HU402 การอา่นเพ่ือการคิดวเิคราะหท์างธรุกิจ 
Critical Reading of Business Technical 
Materials 

                      

Major Elective Courses     (วชิาเอกเลือก)                       
HU230 วรรณคดีวิจกัษ ์                       
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List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

Literature Appreciation 
HU231 กวีนิพนธวิ์จกัษ ์

Poetry Appreciation 

                      

HU232 ภาษาศาสตรแ์ละสทัศาสตรภ์าษาองักฤษ 
English Linguistics and Phonetics 

                      

HU233 วจันปฏิบตัิศาสตรข์องการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ 
Pragmatics of English Communication 

                      

HU234 การอา่นออกเสียงภาษาองักฤษ 
เพ่ืองานอาชีพ  
English Oral Reading for Careers 

                      

HU330 การแปลไทย – องักฤษ 
Thai-English Translation  

                      

HU331 การแปลองักฤษ –ไทย                       
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List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

English-Thai Translation  
HU332 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจการเงิน 

English for the Financial Sector 

                      

HU333 ภาษาองักฤษเพ่ือการคา้การตลาดระหวา่ง 
ประเทศ 
English for International Trade and 
Marketing 

                      

HU334 ภาษาองักฤษเพ่ือวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 
English for Science and Technology 

                      

HU335 ภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการ 
อตุสาหกรรมและโลจิสติกส ์
English for Industrial Management and 
Logistics 
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List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

HU336 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมการ 
โรงแรมและการท่องเท่ียว 
English for Hospitality Industry 

                      

HU337 ภาษาองักฤษเพ่ือธรุกิจการบิน 
English for Airline Business 

                      

HU338 ภาษาองักฤษเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์
English for Public Relations 

                      

HU339 ภาษาองักฤษเพ่ือกฎหมาย 
English for Law 

                      

HU340 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมแฟชั่น 
English for Fashion Industry 

                      

HU341 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมภตัตาคาร
และรา้นอาหาร 
English for Restaurant Industry 

                      



 

141 

 

List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

HU342 ภาษาองักฤษจากสื่อ 
English in Media 

                      

HU343 การแปลภาษาจีน-ภาษาองักฤษ 
Chinese-English Translation  

                      

HU344 การแปลภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 
English-Chinese Translation  

                      

HU345 ประสบการณวิ์ชาชีพ 
Professional Internship 

                      

HU430 การเขียนเพ่ือโนม้นา้วชกัจงู 
Persuasive Writing 

                      

HU431 การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์1  
Creative Writing 1 

                      

HU432 การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์2 
Creative Writing 2 
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List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

HU433 การแปลธรุกิจ 1 
Business Translation 1 

                      

HU434 การแปลธรุกิจ 1 
Business Translation 2 

                      

HU435 การเขียนรายงานและขอ้เสนอทางธรุกิจ 
Business Report and Proposal Writing 

                      

HU436 การศกึษาอิสระ 
Independent Study 

                      

HU437 สหกิจศกึษา    
Co-Operative Education 

                      

HU438 การเรียนรูภ้าษาท่ีสอง 
Second Language Acquisition 

                      

HU439 ความรูพื้น้ฐานในการการสอนภาษา 
Foundation of Language Teaching 
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List of Courses 1.  
Ethics and Morals 

2.  
Knowledge 

3.  
Cognitive Skills 

4.  
Interpersonal 

Skills and 
Responsibility 

5.  
Numerical 
Analysis, 

Communication, 
and Technology 

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

HU440 ภาษาองักฤษเพ่ือการจดัอบรมทางธรุกิจ 
English for Business Training 
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5. ความคาดหวังของผลลัพทก์ารเรียนรู้เมื่อสิน้ภาคการศึกษา (ระบุเป็นแต่ละปี
การศึกษาจนครบระยะเวลาของหลักสูตร) 

5. Expected Learning Outcomes at the End of Each Academic Year (Identify each 
academic year from Year 1-Year 4) 

 
ช้ันปี 
Year 

รายละเอยีด 
Details 

1 ตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจพืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษธรุกิจและการ
สื่อสารระหวา่งวฒันธรรม 
Must have knowledge and understanding of basic business 
English and intercultural communication. 

2 ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นธรุกิจ ภาษาองักฤษธรุกิจและทกัษะ
การสื่อสารระหวา่งวฒันธรรมเพ่ิมมากขึน้ 
Must have increased knowledge and understanding of 
business, business English and intercultural communication.  

3 ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นธรุกิจ ภาษาองักฤษธรุกิจและการ
สื่อสารระหวา่งวฒันธรรมลกึซึง้ขึน้และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้
ความเขา้ใจและทกัษะเหลา่นีใ้นการท างาน 
Must have comprehensive knowledge and understanding of 
business, business English and intercultural communication as 
well as applying these knowledge and skills in their future 
careers. 

4 สามารถบรูณาการความรูท่ี้ไดศ้กึษามาและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ
ธรุกิจและการสื่อสารในการท าโครงงาน สถานการณจ์  าลอง และ/การ
ท างาน สามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีระบบ และมีความพรอ้มในการ
กา้วเขา้สูส่งัคมการท างาน หรือเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต 
Must be able to integrate comprehensive knowledge and skills 
in business English and communication and use them in 
projects, simulations, future careers and/or entrepreneurship. 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 

Part 5 Student Evaluation Criteria 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1. Grading Criteria and Regulation 

การวดัผลและการส  าเรจ็การศกึษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ย 
การศกึษาระบบหน่วยกิต ขัน้ปริญญาบณัฑิต พ.ศ.2545 (ภาคผนวก ก)   

The grading and graduating system must abide by the Regulation of University of the 
Thai Chamber of Commerce, Credit System Education, Undergraduate Program, B.E. 2545      
(Appendix A).      

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2. Confirmation Process of Students Achievement Standard 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
    2.1 Confirmation of Learning Outcome Standard in Present Students  
 1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชาในแตล่ะภาคเรียน เพ่ือใหม้ั่นใจ
วา่ผูร้บัผิดชอบรายวิชาไดร้ะบปุระเดน็มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวิชานัน้ รวมทัง้วิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องนกัศกึษาย่างครบถว้น สมบรูณ ์และสามารถปฏิบตัิได ้

 1) The Director and the Committee of the Program check the course outline of the 
semester in order to be assured that the lecturer of each subject has completely and 
practically identified its learning outcome standard including the measurement and 
assessment of the students’ achievements.  
 2) หวัหนา้หลกัสตูร จดัใหม้ีคณะกรรมการประเมินผลการศกึษาท าหนา้ท่ีประเมินขอ้สอบและ
ใหค้วามเห็น เพ่ือใหม้ั่นใจว่าวิธีการวดัผลและประเมินผลมีความสอดคลอ้งและตรงกบัมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ี้ก  าหนดไวใ้นประมวลการสอน  
        2) The Director of the Program arranges an evaluation committee to evaluate all the 
exams and give their comments to ensure that the appropriate measurement and assessment 
is applied to meet the standards of the learning outcomes specified in the course outline. 
 3) การประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากสถานประกอบการ โดยผูค้วบคมุการปฏิบัติงาน 
และอาจารยนิ์เทศในรายวิชาสหกิจศกึษาและรายวิชาประสบการณวิ์ชาชีพ 
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        3) The assessment of learning outcomes from the internship organization’s supervisor 
and advisor in professional internship and co-operative education. 
 
     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
     2.2 The Confirmation of Learning Outcome Standard in Post-Graduation 
    การวิจัยสมัฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิตอย่างต่อเน่ืองและน าผลการวิจยัมาปรบัปรุง
กระบวนการเรียนการสอน โดยการวิจยัมุง่ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้     
 The results of continuous analysis of the graduate’s career achievements are used to 
improve the teaching and learning process in the following aspects:  
 1) อตัราการไดง้านท าของบัณฑิต  ระยะเวลาการไดง้านท าหลงัส  าเร็จการศึกษา อตัราเงินเดือน
เริ่มแรก ความคิดเห็นของบณัฑิตท่ีมีตอ่หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน ความมั่นใจในการประกอบ
อาชีพ 
 1) The employment rate of the graduates, time interval before being employed, starting 
salary, the graduates’ opinions regarding the curriculum, teaching and learning management, 
and their professional competence. 
 2) สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยการสมัภาษณห์รือสง่แบบสอบถาม 
 2) A survey of the graduate’s satisfaction by an interview or a questionnaire. 
 3) ความเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิภายนอก หรืออาจารยพิ์เศษ ตอ่กระบวนการเรียนรูแ้ละการพฒันา
ความรูข้องนกัศกึษา 
 3) The opinion of the specialists or part-time faculty members towards the students’ 
learning process and their knowledge development. 
3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3. Graduation Criteria 
    3.1 สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบถว้นตามหลกัสตูร  
 3.1 Pass all the credits required by the program. 
 3.2 ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสม ไมต่  ่ากวา่ 2.00 
 3.2 The average GPA. is not less than 2.00 
 3.3 นกัศกึษาท่ีศกึษาไดห้น่วยกิตครบถว้นตามหลกัสตูร ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไมถ่ึง 2.00        แตไ่ม่
ต  ่ากวา่ 1.75 มีสิทธิขอรบัอนปุริญญาได ้
    3.3 The student who completes all the required credits, but his/her GPA is between 1.75 - 
2.00, can request for a diploma.  
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 3.4 ไมม่ีพนัธะติดคา้งหนีส้ินใดๆ กบัมหาวิทยาลยั  
     3.4 There is no obligation of any debt owed to the University. 
      
 3.5 เขา้รว่มกิจกรรมบณัฑิตอดุมคติไทย อนัประกอบดว้ยกิจกรรมบงัคบัและกิจกรรมเลือก รวม 60 
ชั่วโมง ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด (ภาคผนวก ก) 
 3.5 Attend Thai Ideal Graduate Activities, including required and elective activities, for 60 
hours as specified by the University (Appendix A).  
 3.6 สอบผ่านขอ้สอบวดัมาตรฐานความรูด้า้นภาษาองักฤษธรุกิจ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดา้นบริหารธรุกิจ ตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด (ภาคผนวก ก)   
 3.6 Pass examination to ensure standard of knowledge including Business English, 
Information Technology, and Business Management as the criteria specified by the University 
(Appendix A).    
 

หมวดที ่6.  การพัฒนาคณาจารย ์
Part 6 Faculty Member Development 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 

(Preparation for New Faculty Members) 
1) การปฐมนิเทศอาจารยใ์หมใ่หม้ีความรูค้วามเขา้ใจในนโยบายของคณะและมหาวิทยาลยั 

2) ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสตูร มอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คูม่ืออาจารย ์ 
กฎระเบียบตา่งๆของคณะและมหาวิทยาลยั และรายละเอียดของหลกัสตูร 

3) อบรมเทคนิคการสอน  การใชส้ื่อ  การวดัและประเมินผล การจดัท ารายละเอียดรายวิชา
และแผนการสอน 

1) Orientate new faculty members to facilitate their understanding of the School  
and University policy. 

2) Inform them about the objectives and the aims of the program.  Provide them with 
related documents such as faculty member manuals, the School’s and 
University’s rules and regulations and the program specification 

3) Train them on teaching techniques, media of instruction, measurement and 
assessment, and writing course specification and teaching plan. 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์(Knowledge and Skill Development for 

Faculty Members)    
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 จดัอบรมพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
2.1 Development of teaching and learning skills and assesment 
 Train and develop teaching and learning skills and assesment 
 
2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชพีด้านอืน่ ๆ 
 1) ส่งเสริมการเขา้ร่วมการอบรม สมัมนา การประชมุวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรูด้า้น

วิชาชีพ 
 2) กระตุน้การท าวิจยั และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 3) สนบัสนนุการเขา้รบัการอบรมระยะสัน้ในสายวิชาชีพ และการศกึษาตอ่ 
 4) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 
2.2 Other Academic and Career Developments 
 1) Support of academic training, seminars and conferences for faculty 

members’ career development. 
 2) Motivation on academic research and publications.  
 3) Support of short term training for careers and the pursuit of higher 

education. 
 4) Arrange school’s academic activities for faculty members to attend. 

       

หมวดที ่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
Part 7 Quality Assurance of the Program 

1. การก ากับมาตรฐาน  

หลกัสตูรไดก้  าหนดระบบและวิธีการประกนัคณุภาพหลกัสตูรในแตล่ะประเดน็ ดงันี ้ 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 

หลกัสตูรไมไ่ด ้และประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้  
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2. คณุสมบตัิของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร คณุวฒุิระดบัปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด  ารง

ต  าแหน่งทางวิชาการไมต่  ่ากวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพนัธก์บั

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างนอ้ย 2 คน  

3. การปรบัปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ตอ้งไมเ่กิน 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรุงให้
เสรจ็และอนมุตัิ/ใหค้วามเหน็ชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบนั/ เพ่ือใหห้ลกัสตูรใชง้าน
ในปีท่ี 6) หมายเหต ุส  าหรบัหลกัสตูร 5 ปี ประกาศใชใ้นปีท่ี 7 หรือหลกัสตูร 6 ปี 
ประกาศใชใ้นปีท่ี 8)  

 

1. Quality Assurance  
Program has ensured the program quality according to the criteria of the Office of the Higher 
Education Commission in the following aspects: 

The Business English Program has a system and mechanism in assuring the 
program quality according to the criteria of the Office of the Higher Education Commission. 
The program evaluates its quality annually and passes the following criteria: 

4. There are at least five program committee members who are not committee 
members of other curriculum and remain being the program committee 
members for the duration of program operation. 

5. At least two program committee members hold at least a master’s degree or the 

equivalent of a master’s degree or have an academic title of no lower than 

assistant professor which is related directly to the major or to the courses 

offered. 

6. Curriculum revision follows the cycle of no more than 5 years. More specifically, 
it must be revised and approved by the University Council/University and 
implemented in the 6th year. 
 

2. บัณฑติ (Graduates) 
2.1 คณุภาพบณัฑิตอา้งอิงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
โดยใชค้า่เฉล่ียของคะแนนการประเมนิบณัฑิต(คะแนนเตม็ 5) ในหวัขอ้ตอ่ไปนี ้



 

150 

 

1) คณุธรรมจรยิธรรม  
2) ความรู ้ 
3) เชาวปั์ญญาท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงาน  
4) ดา้นปฏิสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน  
5) ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.2 รอ้ยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
      2.1 The quality of graduates is according to the Thai Quality Framework for Bachelor 
of Arts in Business English, using the average scores when evaluating graduates (with a full 
score of 5) in the following aspects:  
1) Ethics and Morals  
2) Knowledge 
3) Cognitive Skills  
4) Interpersonal Skills  
5) Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
   2.2 Percentage of graduates that have jobs or their own business within one year.  

3. นักศึกษา (Students) 
2.3 การรบันกัศกึษา 

- อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรรว่มกนัทบทวนเอกสารและเกณฑก์ารรบันกัศกึษา เพ่ือก าหนด
จ านวนรบันกัศกึษาของหลกัสตูรฯ เกณฑก์ารรบันกัศกึษา และกระบวนการรบันกัศกึษา
ในแตล่ะปีการศกึษา 

- การเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  
      สาขาวิชาฯไดก้  าหนดระเบียบใหน้กัศกึษาเขา้ใหมข่องหลกัสตูรทกุคนตอ้งผา่นกิจกรรม

บงัคบัระดบัคณะและระดบัหลกัสตูร ก่อนเขา้ศกึษา ดงันี ้ กิจกรรมปฐมนิเทศ เขา้คา่ยลกู
แมไ่ทร เขา้คา่ยคณุธรรมจริยธรรม และ กิจกรรมรุน่นอ้งพบรุน่พ่ี รวมทัง้การเขา้เรียนใน
รายวิชาปรบัพืน้ฐานดา้นภาษาองักฤษ 

3.1 Student Recruitment  
-  Program committee members review relevant documents and the criteria for student 

recruitment to determine the expected number of students and the recruitment 
procedure for each academic year.   

- Academic Readiness before Enrollment  
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      Prior to their first semester, new students are required to attend the orientation, 
meet their academic advisor, participate in Moral and Ethics camp and take pre-
study English and/or Thai courses. 

3.2 การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา (Student Support and Development) 
  หลกัสตูรภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารธรุกิจมกีารจดัโครงการ KPIs เพ่ือสง่เสริมและพฒันา
นกัศกึษาทกุปีการศกึษา  
    Program arranges Key Performance Indicators projects to support and develop 
students each academic year.  

 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศกึษา 
(1) การคงอยู่ - อตัราการคงอยู่ ในแตล่ะปีการศกึษา   
(2) การส  าเรจ็การศกึษา - อตัราการส  าเรจ็การศกึษา และการตีพิมพบ์ทความวิจยัในวารสารใน
แตล่ะปีการศกึษา   
(3) ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้เรียกรอ้งของนกัศกึษา - การวดัระดบัความพึงพอใจตอ่
คณุภาพหลกัสตูรฯ 

        3.3 Student Outcome  
(1) Student retention – rate of student retention each year   
(2) Graduation- Percentage of graduates   
(3) Student Satisfaction and Management of Student Complaints – Students’ level of 
satisfaction towards the quality of the program 

4. อาจารย ์
4. Faculty Members 
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์

1. ระบบการรบัและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
มีการสรา้งระบบ การแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรประจ าปีการศกึษา 2560 เป็นไปตาม มคอ. 2 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560 
 2. ระบบการบริหารอาจารย ์

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมีคณุวฒุิ ต  าแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด หลกัสตูร
รว่มกบัคณะวิชามีการวางแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัดา้นอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
การอดุมศกึษา มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่าง
ชดัเจน การบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเป็นไปดว้ยความโปรง่ใสชดัเจน 
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3. ระบบการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์
คณะฯ มีระบบในการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์ฝ่ายบรหิารของคณะมีเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ

ประสานงานและจดัท าโครงการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์คณะฯ มีการจดัท าแผนพฒันาและสง่เสริม
การพฒันาอาจารย ์และมีการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีส  าหรบัการพฒันาอาจารย ์
4.1 Management and Development of Faculty Members 

1. System of Recruiting and Appointing Program Committee Members 
Program has set the system of appointing program committee members 2019 according to 
TQF 2 which is revised in 2019.  
 2. Management of Faculty Members  

Program committee members have qualifications and academic titles based on the 
set goals determined by the Program and the School’s Academic Affairs in accordance with 
the criteria of the Office of the Higher Education Commission. Their roles and responsibilities 
as program committee have been clearly set and the program management is transparent.  

3. Support and Development of Faculty Members 
School of Humanities and Applied Arts has continuously supported and developed its 

faculty members. Associate Dean of Administration and responsible staff plan and organize 
projects that support and develop faculty members annually.  
4.2 คณุภาพอาจารย ์มีเกณฑก์ารพิจารณาตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก  
4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด  ารงต  าแหน่งทางวิชาการ  
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ระดบัปริญญาเอก (นบั 1 ปี ตามปีปฏิทิน) 
4.2.4 จ  านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีไดร้บัการอา้งอิงใน
ฐานขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

4.2 Criteria for Quality of Faculty Members 
4.2.1 Percentage of faculty members who hold a doctoral degree  
4.2.2 Percentage of faculty members who have an academic title  
4.2.3 Publications of program committee members for one calendar year 
4.2.4 Number of publications published in journals listed in Thailand Citation Index 
and Scopus per number of program committee members 

4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์
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4.3.1 การคงอยู่ – อตัราการคงอยู่ของอาจารยใ์นหลกัสตูรตลอดปีการศกึษานัน้ๆ 
4.3.2 ความพึงพอใจ - การสอบถามความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมตีอ่ (1) การ

บริหารหลกัสตูร (2) การควบคมุ ดแูล การใหค้  าปรกึษาวิทยานิพนธแ์ก่นกัศกึษา (3) สิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ้
4.3 Faculty Member Outcome   

4.3.1 Retention Rate – Retention rate of program committee members for the entire 
academic year  

4.3.2 Satisfaction – The satisfaction level of program committee towards (1) program 
management (2) students’ academic advice  (3) supporting learning facilities 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5. Curriculum, Teaching and Learning Activities and Student Evaluation  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
 5.1.1 ออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

1. มีระบบการออกแบบหลกัสตูรใหม้ีความสอดคลอ้งตามกรอบ TQF และเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา โดยระบบการเปิด-ปิด หลกัสตูรตามแนวทางปฏิบตัิของมหาวิทยาลยั 

2. มีกลไกการด  าเนินงานตามระบบ โดยมีค  าสั่งแตง่ตัง้กรรมการพฒันาหลกัสตูร กรรมการ
วิพากษ์หลกัสตูร อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ในการด  าเนินงานเพ่ือออกแบบและพฒันาน าหลกัสตูร  

3. จดัประชมุใหอ้าจารยท์กุคนท่ีมีสว่นรว่มในการพฒันาและวิพากษ์หลกัสตูร การสรา้งความ
เขา้ใจในเรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ TQF  

4. พฒันาหลกัสตูรภายใตค้วามคิดเหน็ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย เช่น นกัศกึษา บณัฑิต 
ผูป้ระกอบการ คณาจารย ์ผูท้รงคณุวฒุิหรือผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

5. คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรจดัท ารูปเลม่หลกัสตูรฉบบัปรบัปรุงเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ กรรมการวิชาการ กรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยั และ สกอ. 
เพ่ือใหค้วามเหน็ชอบ 

6. มีการจดัประชมุอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพ่ือประเมินผลการด  าเนินงานของหลกัสตูร รว่ม
หารือแนวปฏิบตัิและพฒันาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างนอ้ยภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ และมกีาร
ควบคมุก ากบัติดตามการจดัท า มคอ.3 - มคอ.7 ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา 

7. หลกัสตูรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบตัิท่ีช่วยพฒันาความรู ้ทกัษะอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 



 

154 

 

 
5.1 Course Contents  
 5.1.1 Curriculum Design and Course Contents  

1. The curriculum has been designed to follow TQF and the criteria of the Office of the 
Higher Education Commission. The opening and closing of Program follow the University 
regulations. 

2. Program has appointed a curriculum committee, a curriculum revision review 
committee, and program committee members to design and develop the curriculum. 

3. Program has organized meetings for faculty members to help develop and critique 
the curriculum and to understand the criteria of quality assurance and TQF. 

4. Program has developed by implementing ideas and opinions of stakeholders, such 
as students, graduates, teachers, employers and experts.  

5. The Curriculum Revision Committee presents the revised curriculum for the School 
Board, the University Council, Academic Committee and the Office of the Higher Education 
Commission for approval.  

6. Program arranges meetings for its committee members to evaluate the program 
management, discuss and set the procedures to develop the teaching and learning activities 
at least two times per semester and monitor the writing of TQF 3-TQF 7 based on the set 
dates.   

 7. Program has combined theories and practice to develop students’ knowledge and 
skills effectively.  
 5.1.2 การปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานัน้ ๆ 
 การวางแผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร โดยมีกลยทุธใ์นการปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและเกณฑท่ี์ สกอ. ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ โดยหลกัฐานฯ มีการปรบัปรุง
อย่างนอ้ยทกุๆ 5 ปี 
 5.1.2 Revision of Curriculum to Reflect the Change of Discipline 
 Program has planned for developing and revising the curriculum using strategies in 
curriculum revision that is in line with the economic environment and the criteria of the Office 
of the Higher Education Commission at least every five years.  

1.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
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 5.2.1 การก าหนดผูส้อน 
การพิจารณาก าหนดผูส้อน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผูพิ้จารณา โดยพิจารณาจากการ
ก าหนดผูส้อนในอดีตยอ้นหลงั 3 ปี ผลการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี และ
คณุสมบตัิของผูส้อน 
5.2.2 การก ากบั ติดตามและตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู(้มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการ
เรียนการสอน 
 มีการด  าเนินงานตามแผน และรายงานตอ่ท่ีประชมุอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปีละ 2 ครัง้ 

5.2 Determination of Faculty Members and Procedure of Learning and Teaching 
5.2.1 Determination of Teachers  
Program committee determines faculty members to teach courses based on their 

qualifications, experience and skills, student evaluations, and courses offered each year.  
5.2.2 Program committee has  continuously monitored, followed up and reviewed TQF 

3 and 4 as well as  managed teaching and learning activities according to the set plan. 
Additionally, Program reports the results to its faculty members twice a year.  
5.3 การประเมินผูเ้รียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
การก าหนดใหท้กุรายวชิามีการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิท่ีสอดคลอ้งกบั มคอ.
2 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนกัศกึษา 
หลกัสตูรทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาโดย 
1. กรรมการหลกัสตูรท าการประเมินการใหค้ะแนนในแตล่ะรายวิชา 
2. มีการติดตามและประเมนิผล และรายงานปัญหาท่ีเกิดขึน้ตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

5.3.3 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร(มคอ.5 ,มคอ.6 
และมคอ.7) 
 อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายงานผลการด  าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษา 
5.3 Student Evaluation 

5.3.1 Learning Outcome According to National Higher Education Qualifications 
Framework   
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Every course in the Program evaluates students’ learning outcomes according to the 
National Higher Education Qualifications Framework which is in line with TQF 2.    

5.3.2 Verification of Student Learning Outcome  
Program has checked student achievement standards by evaluating the grading 

criteria of each course and monitoring, following and reporting problems to the program 
committee.  

5.3.3 Monitoring the evaluation of teaching and learning and the curriculum (TQF 5, 
TQF 6 and TQF  
 -Teachers prepare TQF 5 and TQF 6 within 30 days after the semester ends, and the 
program committee members complete the self-assessment report (TQF 7) within 60 days 
after the academic year ends.   
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. Learning Supporting and Facility  

6.1 ระบบการด  าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีสว่นรว่มของอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร เพ่ือใหม้ีส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรู ้
 หลกัสตูร มีระบบการมีสว่นรว่มของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพ่ือใหม้ีส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู ้
โดยมีการก าหนดใหห้ลกัสตูรจดัท าบนัทึกระบคุวามตอ้งการส่ิงสนบัสนนุการเรียนรูเ้พ่ือท่ีคณะฯ จะได้
ด  าเนินการจดัซือ้ตอ่ไป 

6.1 The School and Program coordinate with responsible divisions in providing 
learning support and facility, such as the Central Library, the Center for Teaching Excellence, 
the Computer Division, and etc. to ensure the sufficiency of textbooks, materials and other 
resources.  

 
6.2 จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูท่ี้เพียงพอและเหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอน 

  6.2.1. หลกัสตูรมีการจดัการส่ิงสนบัสนนุการเรียนการสอนดงันี ้
- หอ้งเรียนท่ีทนัสมยั และพอเพียงตอ่การจดัการเรียนการสอนและสมัมนา 

6.2.2. อปุกรณก์ารศกึษาและจดุเช่ือมตอ่อินเตอรเ์นต็ระบบไรส้ายส  าหรบันกัศกึษาใน
หอ้งเรียน และมีหอ้งสมดุท่ีเป็นหอ้งสมดุกลางท่ีมีหนงัสือ ต  ารา รวมถึงฐานขอ้มลูใหน้กัศกึษาสืบคน้ได ้

6.2.3 คณะวิชามีสว่นรว่มในการคดัเลือกหนงัสือ ต  าราและฐานขอ้มลูท่ีทนัสมยั
ส  าหรบัใชง้านในหอ้งสมดุกลาง 
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6.2.4 ครุภณัฑแ์ละอปุกรณท่ี์ใชส้นบัสนนุการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัเตรียมไวใ้ชใ้น
กระบวนการเรียนรู ้
  6.2.5 กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาและ
อาจารยต์อ่สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
  หลกัสตูรมีการประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาและอาจารยต์อ่สิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรูแ้ละมกีระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมนิ 
 6.2 Number of Sufficient Learning and Teaching Resources  
  6.2.1. Program has managed the following teaching and learning support:  

- Modern classrooms which are sufficient for teaching, learning and 
seminar 
6.2.2. Learning equipment and wireless Internet access points for students in 

classrooms, and the Central Library that has textbooks and database for information search  
6.2.3. The School coordinates with the Central Library for selecting books, 

textbooks and database.  
6.2.4. Hardware and software in supporting teaching and learning activities 

  6.2.5. Procedure in improving the teaching and learning resources based on 
the evaluation results of the satisfaction of students and teachers towards the resources.  

 Program has a system in which faculty members can request for teaching and 
learning support from the School and responsible divisions. 
 
7. Key Performance Indicators 

 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
2019 2020 2021 2022 2023 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 มีสว่นรว่มใน
การประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด  าเนินงาน
หลกัสตูร 
1. Faculty members responsible for the program 
participate at least 80% in program meetings, follow-up, 
and program performance revision   

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานคณุวฒุิ ระดบัปริญญาตรี/สาขาวิชาภาษาองักฤษธรุกิจ 

X X X X X 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
2019 2020 2021 2022 2023 

2. Program Specification in the form of TQF2 must be 
prepared according to Thai Quality Framework for the 
Bachelor of Arts in Business English.  
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดสอนใหค้รบทกุรายวิชา 
3. Course Specification and Field Experience 
Specification      (if any) in the form of TQF3 and TQF4 
must be prepared for all courses before the 
commencement of the program.  

X X X X X 

4.  มีการจดัท ารายงานผลการด  าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด  าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุการสอบ
ปลายภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนครบทกุรายวิชา 
4. Course Report and Field Experience Report (if any) in 
the form of TQF 5 and TQF6 must be prepared for all 
courses within 30 days after the last day of final exam. 

X X X X X 

5. มีการจดัท ารายงานผลการด  าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา  
5. Program Report in the form of TQF7 must be prepared 
within 60 days after the last day of the academic year. 

X X X X X 

2. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ี้ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างนอ้ย
รอ้ยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 
6. The achievement of students’ learning outcomes 
identified in TQF3 and TQF4 (if any) must be confirmed for 
at least 25% of courses taught in each academic year.   

X X X X X 

7.  มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน  
    กลยทุธก์ารสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรูจ้าก 

 X X X X 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
2019 2020 2021 2022 2023 

    ผลการประเมินการด  าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  
    ปีท่ีแลว้ 

7. Program management, teaching strategies, and 
assessment of learning outcomes must be developed 
based on evaluating feedback reported in TQF7 of the 
previous year.  
8. อาจารยใ์หม ่ (ถา้มี) ทกุคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ
ค  าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 
8. All new faculty members (if any) must be orientated or 
be advised on learning and teaching.  

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทกุคนไดร้บัการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
9. All full-time faculty members must attend academic and 
professional development training at least once a year. 

X X X X X 

10. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน(ถา้มี) ไดร้บัการ
พัฒนาดา้นวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อ
ปี 
10. Support staff who are responsible for learning and 
teaching activities (if any) must attend academic and/or 
professional development training at least 50% per year 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑิตใหมท่ี่มี
ตอ่คณุภาพหลกัสตูร เฉล่ียไมน่อ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
11. The satisfaction of final-year students/new graduates 
on quality of program should not be less than 3.51 points 
out of 5.0 points 

   X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมตีอ่บณัฑิตใหม ่ เฉลี่ย
ไมน่อ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 
12. Employer satisfaction on new graduates should be not 
less than 3.51 points out of 5.0 points   

    X 
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หมวดที ่8. การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

Part 8 Program Assessment and Improvement 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน (Teaching Assessment) 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
การประเมินกลยทุธก์ารสอนท่ีไดว้างแผนไวเ้พ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการเรียนรูข้อง

นกัศกึษา ใหป้ระเมินจากนกัศกึษาโดยอาจารยผ์ูส้อนตอ้งประเมินวา่นกัศกึษามีความเขา้ใจในบทเรียน
หรือไม ่ โดยพิจารณาจากการทดสอบย่อย การซกัถาม การตอบปัญหาและการอภิปรายในหอ้งเรียน 
จากการประเมินดงักลา่วขา้งตน้ก็จะสามารถทราบไดว้า่นกัศกึษามีความเขา้ใจเนือ้หาในบทเรียนตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ไวห้รือไม ่ หากความเขา้ใจในบทเรยีนของนกัศกึษาไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ได้
ตัง้ไว ้ก็จะตอ้งท าการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ส่ือการสอน เพ่ือใหง้่ายตอ่การท าความเขา้ใจ 

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค สามารถชีว้ดัไดว้า่นกัศกึษามีความเขา้ใจใน
เนือ้หาท่ีสอนหรือไม ่ หากพบวา่มีปัญหาก็ควรตอ้งหาสาเหต ุ และปรบัวิธีการสอนเพ่ือใหน้กัศกึษา
สามารถเขา้ใจในบทเรียนไดม้ากขึน้ และสามารถสอบผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
   
 1.1 Teaching Strategy Assessment 
         Teaching strategy, which is planned to increase students’ knowledge, is 
evaluated by students. Faculty members have to assess whether students understand course 
content and teaching materials. The evaluation can be undertaken by using various methods, 
such as tests, questions and answers, and discussion in classes. Faculty members will learn, 
from evaluation results, whether students understand content and materials stated in course 
outline or not. If students do not understand, teachers have to improve and change teaching 
methods and materials to be easier for students to understand.  
        Midterm and final examinations can indicate whether students understand 
teaching materials and course content or not. If there are any problems, faculty members 
have to discover causes of the problems and adjust their teaching styles in order that students 
can be able to understand the content more and pass the identified criteria.  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
ใหน้ักศึกษาไดม้ีการประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งดา้นทักษะในการสอน การชีแ้จง
วตัถปุระสงคข์องรายวิชา  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้การประเมินผลรายวิชา การใชส้ื่อการ
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สอน และการตรงต่อเวลา โดยใหน้ักศึกษาประเมินในทกุรายวิชา และสรุปผลการประเมินแจง้ใหก้บั
อาจารยผ์ูส้อนเพ่ือน าไปปรบัปรุงทกัษะการสอนอย่างตอ่เน่ือง  

1.2 Teaching Skill Assessment 
        Students have to evaluate teaching performance in all aspects, which are teaching skills, 
course objective explanation, teaching techniques, assessment and evaluation, teaching 
materials, and time management. Students must evaluate all courses they have studied. The 
evaluation report will be summarized and sent to faculty members, so that they can 
continuously improve their teaching skills.   
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม (Overall Program Evaluation) 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีท่ี 4 และอาจตอ้งออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศกึษา เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งอาจารยต์อ้งออกไปนิเทศงานนักศึกษา และ
ติดตามประเมินความรูข้องนกัศกึษาวา่สามารถปฏิบตัิงานไดห้รือไม่ ยังขาดทักษะและความรูใ้นเรื่อง
ใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนการสอนทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา 
        Overall program evaluation will be undertaken when students are in their fourth year of 
study and they may attend the Co-operative Education Program, in which students have to 
work for four months in business/companies. Faculty members have to visit students at 
companies and assess whether students are able to work or whether they lack some skills 
and knowledge. After visiting students, faculty members have to collect all information and 
analyze that information in order to employ the results to improve and develop the program, 
including teaching procedures for the overall program and each course. 
  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร (Operational Performance 

Assessment)  
การประเมินคณุภาพการศกึษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด  าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยั 
  Annual educational quality assessment, according to the key performance indicators 
mentioned in Part 7 Paragraph 7, is evaluated by committees appointed by the University. 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน 
 (Revising Assessment Results and Planning Program Revision and Teaching Strategy) 

จากการรวบรวมขอ้มลูจะท าใหท้ราบปัญหาของการบริหารหลกัสตูรทัง้ในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด  าเนินการปรบัปรุงรายวชิานัน้ๆไดท้นัที ซึ่งกจ็ะ
ถือเป็นการปรบัปรุงย่อย ส  าหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูรทัง้หมดในภาพรวมจะด าเนินการปรบัปรุงทกุๆ 5 
ปี ทัง้นีเ้พ่ือใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
        From the information collected, the program committee will identify management 
problems for the overall program and for each course. If the problems of individual courses 
are identified, they will be solved immediately. This is regarded as a minor revision. The overall 
program revision will be conducted every five years in order that the program can be updated 
and in line with business requirements.   
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
Appendix A 

Comparison of 2014 Curriculum and Revised Curriculum of 2019  

1.  Program Title  (ช่ือหลกัสตูร) 
 

2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

Program title (Thai):   
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ    
(หลกัสตูรนานาชาติ) 
Program title (English):   Bachelor of Arts Program in 
Business English 
  International Program) 
  

Program title (Thai):   
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ  
(หลกัสตูรสองภาษา) 
Program title (English):   Bachelor of Arts Program in 
English for Business English 
                   

Revised from 
International Program to 
Bilingual Program 
ปรบัหลกัสตูรเป็นสองภาษา 

 
 
2.  Degree Title (ช่ือปริญญา) 

2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

Degree Title in Thai 
Full title:  ศิลปศาสตรบณัฑิต                    
             (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
Abbreviated Title:   ศศ.บ.  
             (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
Degree Title in English 
Full title:  Bachelor of Arts  (Business English) 
Abbreviated Title:   B.A. (Business English) 

Degree Title in Thai 
Full title:  ศิลปศาสตรบณัฑิต                    
             (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
Abbreviated Title:   ศศ.บ.  
             (ภาษาองักฤษธุรกิจ) 
Degree Title in English 
Full title:  Bachelor of Arts  (Business English) 
Abbreviated Title:   B.A. (Business English) 

No change 
คงเดิม 
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3. Philosophy (ปรัชญา) 
 

3.1 Philosophy (ปรัชญา) 
2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

 Build highly-qualified graduates who possess 
good business knowledge, excellent English 
communicative skills, analytical and critical 
thinking skills, high ethical standards, and good 
social responsibility. 
 
 
 
 
สรา้งบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรูพ้ืน้ฐานทางธุรกิจ
และความสามารถในการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ
อย่างมีประสทิธิภาพ พรอ้มดว้ยทกัษะในการคิด
วเิคราะห ์ มีจรรยาบรรณ และความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม  
 
 

Build highly-qualified graduates who possess 
good business knowledge, management 
skills, excellent English communicative skills, 
and proficient Thai communicative skills 
together with technological, analytical and 
critical thinking skills, high ethical standards, 
and good social responsibility. 
 
สรา้งบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรูพ้ืน้ฐานทาง
ธุรกิจ ทกัษะการจดัการและความสามารถในการ
ส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษอย่างมีประสทิธิภาพ
และภาษาไทยเพ่ือการท างาน พรอ้มดว้ยทกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยี การคิดวิเคราะห ์ มีจรรยาบรรณ 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 
 

Revised philosophy to 
be in line with the 
revised curriculum 
 
ปรบัปรชัญาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร
ปรบัปรุง 

 

 

 

3.2  Program Objectives (วัตถุประสงค)์ 
 

2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

1.  To provide graduates  
with strong analytical, strategic, operational, 
international business knowledge, and an excellent 
command of English for effective business 
communication in an intercultural environment. 
 
1.  เพื่อผลติบณัฑิตในระดับปรญิญาตรีทาง
ภาษาองักฤษธุรกิจ ท่ีมีความสามารถในการส่ือสารโดย
ใชภ้าษาองักฤษธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ พรอ้มดว้ย

 1.  To provide graduates  
with strong analytical, strategic, operational, 
international business knowledge and skills, and an 
excellent command of English and proficient Thai for 
effective business communication in an intercultural 
environment. 
1. เพื่อผลติบณัฑิตในระดบัปริญญาตรีทางภาษาองักฤษ
ธุรกิจ ท่ีมีความสามารถในการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ
ธุรกิจภาษาไทยอย่างมีประสทิธิภาพ พรอ้มดว้ยความรูแ้ละ

 
Revised to be in 
line with the 
revised 
curriculum 
 
ปรบัใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสตูร
ปรบัปรุง 
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2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ ทกัษะใน
การคิดวเิคราะห ์วางแผน และน าไปปฏิบตัิ 
 
2.  To train and enhance 
graduates to meet the needs of international 
business communication. 
2.เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถตรงต่อ
ความตอ้งการของการส่ือสารในวงการธุรกิจโดยใช้
ภาษา 

องักฤษในระดบันานาชาติ 
 
3. To instill graduates with high moral virtue and 
ethical standards ready to take on social 
responsibilities. 
3. เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ   ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
แหง่วชิาชีพ มีระเบียบแบบแผนในการประกอบวชิาชีพ  
เพื่อประโยชนต์่อตนเองและประเทศชาติ  รวมทัง้สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่สงัคม 
 
4. To provide graduate with computer skills 
essential for effective business operations. 
4. เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรูแ้ละทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์
และเทคโนโลยี เพือ่น  าไปประกอบอาชีพ 
 
5. To provide graduates with analytical and 
research skills required for successful 
postgraduate study both domestically and 
internationally.  
5. เพ่ือใหบ้ณัฑิตได้มีความรูพ้ื ้นฐานรวมทัง้ทักษะใน
การคิดวิเคราะหแ์ละวิจัย เพียงพอเพื่อการศึกษาต่อ
ในระดบัสงู ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
6. To provide graduates of international standard 
caliber.  
6. เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีคุณสมบตัิและมาตรฐาน
เทียบเท่าระดบันานาชาติ 

 

ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ ทกัษะในการ
คิดวเิคราะห ์วางแผน และน าไปปฏิบตัิ 
 
2. To train and enhance 
graduates to meet the needs of international 
business communication. 
 

2.เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีความรูค้วามสามารถตรงต่อความ
ตอ้งการของการส่ือสารในวงการธุรกิจโดยใชภ้าษา 

องักฤษในระดบันานาชาติ 
 

3. To instill graduates with high moral virtue and ethical 
standards ready to take on social responsibilities. 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณแหง่
วิชาชีพ มีระเบียบแบบแผนในการประกอบวิชาชีพ  เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ  รวมทั้งสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสงัคม 
 
 
4.To provide graduate with computer skills essential 
for effective business operations. 
4. เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรูแ้ละทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์
และเทคโนโลยี เพือ่น  าไปประกอบอาชีพ 
 
5.To provide graduates with analytical and research 
skills required for successful postgraduate study 
both domestically and internationally.  
5. เพื่อใหบ้ณัฑิตได้มีความรูพ้ื น้ฐานรวมทัง้ทกัษะใน
การคิดวิเคราะหแ์ละวิจัย เพียงพอเพื่อการศึกษาต่อ ใน
ระดบัสงู ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
6.To provide graduates of international standard 
caliber.  
6. เพ่ือผลติบณัฑิตท่ีมีคุณสมบตัิและมาตรฐานเทียบเทา่
ระดบันานาชาติ 
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4.  Curriculum Structure (โครงสร้างหลักสูตร) 

 
2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

(1)  General Education    30 credits 
     a. Language courses        15 credits  
     b. Science and Mathematics 6 credits  
      courses  
    c. Social Science courses       3 credits 
    d. Humanities courses            3 credits 
    e. Development of Quality       3 credits 
       of Life 
 
 
 
 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป         30  หนว่ยกิต 

      ก. กลุม่วชิาภาษา          15  หน่วยกิต 

      ข. กลุม่วชิาวชิาวิทยาศาสตรแ์ละ 

     คณิตศาสตร ์                     6  หนว่ยกิต 

     ค. กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์      3  หนว่ยกิต 

     ง. กลุม่วชิามนษุยศาสตร ์      3  หน่วยกิต 

     จ. กลุม่วชิากลุม่วชิาพฒันา      

        คุณภาพชีวติ                   3  หน่วยกิต 

 
 
 6 หนว่ยกิต 
                
  

(1) General Education     30  credits 
a. General Education (required)    21 credits 

 Language and Communication Skills      15 
  Business and Entrepreneurship Course:    3       

Science and Technology                         3                                               
 b. General Education (elective)        9  credits  
Language and Communication Skills                         
  Business and Entrepreneurship Course:      

Science and Technology  
Aesthetics and Culture 
Quality of Life and Sustainable Society  
 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป            30  หน่วยกิต 

ก. กลุม่วชิาศึกษาทั่วไป (บงัคบั)   21  หนว่ยกิต 
 - กลุม่วชิาภาษาและการส่ือสาร     15   
  -  วิชาธุรกิจและการประกอบการ           3 

 - วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    3                                                              

ข. กลุม่วชิาศึกษาทั่วไป (เลือก)      9  หนว่ยกิต 
  -  กลุม่วชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
  -  กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ 
  - กลุม่วชิาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
  - กลุม่วชิาสุนทรียศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
  - กลุม่วชิาพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคมท่ียั่งยืน 
 
 
         
                                            

Revised based 
on the 
University’s 
general 
education 
courses  
 
 
 

 
(2)  Specialized courses            102  credits 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ                       102  หนว่ยกิต 

 
(2)  Specialized courses           93  credits 
(2) หมวดวชิาเฉพาะ                   93   หนว่ยกิต 

 
Removed 3 core 
courses 
ปรบัลด 3 รายวชิา  
 

      a.  Core courses                 24  credits 

      ก. กลุม่วิชาแกน                   24  หน่วยกิต 
      a.  Core courses             15  credits 

      ก. กลุม่วิชาแกน                15  หน่วยกิต 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

      b.  Major courses                63 credits 

      ข.  กลุม่วิชาเอก                   63 หน่วยกิต 
      b.  Major courses              63 credits 

      ข.  กลุม่วิชาเอก                 63 หน่วยกิต 

 

       - Major required courses    33 credits 

       - กลุม่วิชาเอกบงัคบั              33 หน่วยกิต 

       - Major elective courses     30 credits 

       - กลุม่วิชาเอกเลอืก              33 หน่วยกิต 

       - Major required courses 33 credits 

       - กลุม่วิชาเอกบงัคบั            33 หน่วยกิต 

       - Major elective courses   30 credits 

       - กลุม่วิชาเอกเลอืก             33 หน่วยกิต 
      c.  Minor courses                15 credits 

      ค. กลุม่วิชาโท                     15 หน่วยกิต 
      c.  Minor courses               15 credits 

      ค. กลุม่วิชาโท                    15 หน่วยกิต 
(3) Free elective courses            6 credits 

(3) วิชาเลอืกเสร ี                        6 หน่วยกิต 
. 

(3) Free elective courses            6 credits 

(3) วิชาเลอืกเสร ี                        6 หน่วยกิต 
. 

No change 

คงเดิม 

 
5.  Course Description (Core and Major and Minor courses) 
5.  ค าอธิบายรายวชิา (วชิาแกน วชิาเอก และ วชิาโท) 
1.  Specialized Courses (กลุ่มวชิาเฉพาะ) 

1.1 Core Courses:  15 credits   
1.1 กลุม่วิชาแกน: 15  หน่วยกิต 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

IB102 Organization and Management        3(3-0-6) 
Systematic operations of organizations, direction 
and determination of business policies, 
management procedures in modern organizations, 
interrelationship between management functions 
and the effects of external environment on 
organizations in order to link the operations with 
other functions of modern organizations efficiently as 
well as concepts and importance of corporate 
governance. 
 

IB102 องคก์รและการจดัการ             3(3-0-6) 

การด าเนินงานที่เป็นระบบขององคก์าร  ทิศทาง
และการก าหนดนโยบายทางธุรกิจ   กระบวนการ
จดัการในองคก์ารสมยัใหม่  ความสมัพนัธ์
ระหว่างหนา้ที่การจดัการและผลกระทบจาก
สภาวะแวดลอ้มภายนอกต่อองคก์ารเพื่อ
เชื่อมโยงการด าเนินงานในองคก์ารสมยัใหม่ 
                

 Removed  

ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

 
IH101 Information Systems for Business 3(2-2-5) 
Definitions, concepts and importance of data, 
information and information systems in business 
organizations; information technology management, 
information and information systems used in 
business organizations; information searching for 
business and industry; application of information 
systems for business advantages. 
 

IH101 ระบบสารสนเทศธุรกิจ        3(2-2-5) 

 

ความหมาย ความส  าคัญของขอ้มูล สารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศในองคก์รธุรกิจ หลกัการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศที่ใชใ้นองคก์รธุรกิจ การสบืคน้
สารสนเทศธุรกิจและอตุสาหกรรม การ
ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพื่อใหเ้กิดประโยชนท์าง
ธุรกิจ 

 

 Removed 

ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

IH102  Intercultural Business 
Communication  3 (3-0-6)     
Basic concepts and theory of communication in 
intercultural business contexts focusing on 
intercultural business behaviors, various cultural 
dimensions existed in global economic environment, 
critical cultural awareness and decisive factors 
determining success in a commercial relationship. 
 
 
 
 
 

IH102  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจ                                    3(3-0-6) 
 

ความหมาย และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ โดยเนน้ที่
พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจ มิติที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจระดับโลก การ
ตระหนักในความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม 
และองคป์ระกอบที่มีความส  าคัญต่อความส  าเรจ็
ในความสมัพนัธท์างการคา้และธุรกิจ 

HO161  Intercultural Business Communication  
                                  3 (3-0-6)     

Basic concepts and theory of 
communication in intercultural business 
contexts focusing on intercultural 
business behaviors, various cultural 
dimensions existed in global economic 
environment, critical cultural awareness 
and decisive factors determining success 
in a commercial relationship.  

 

HO161  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจ                                       3(3-0-6) 
 

ความหมาย และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ โดยเนน้ที่
พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจ มิติที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจระดับโลก การ
ตระหนักในความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม 
และองคป์ระกอบที่มีความส  าคัญต่อความส  าเรจ็
ในความสมัพนัธท์างการคา้และธุรกิจ 

Changed course code and 
number 

ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

IB 201 Principles of Marketing           3(3-0-6) 
               

Definition and significance of modern 
marketing concepts in business and the 
economy, effects of the business 
environment on marketing and market 
systems, analysis of consumer 
behavior, market segmentation, market 
targeting, product and service 
positioning, marketing mix, and the 
applications of information technology 
in a modern marketing mix.  

 

IB 201  หลักการตลาด                  3(3-0-6) 
 
ความหมายและความส าคญัของแนวความคิด
ทางการตลาดยคุใหม่ต่อภาคธุรกิจ และ
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มที่มีอิทธิพลของ
การตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้รโิภค การแบ่งสว่นตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งสนิคา้
และบรกิารในใจผูบ้รโิภค สว่นประสม
การตลาด น าการพฒันาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นสว่นประสมทางการตลาด
รูปแบบใหม ่

 

HO261   Principles of Marketing   3 (3-0-6)     

Definition and significance of modern 
marketing concepts in business and the 
economy, effects of the business 
environment on marketing and market 
systems, analysis of consumer 
behavior, market segmentation, market 
targeting, product and service 
positioning, marketing mix, and the 
applications of information technology 
in a modern marketing mix.  

 
 

HO261   หลักการตลาด               3 (3-0-6)     
                                                    

ความหมายและความส าคญัของแนวความคิด
ทางการตลาดยคุใหม่ต่อภาคธุรกิจ และ
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มที่มีอิทธิพลของ
การตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้รโิภค การแบ่งสว่นตลาด การ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งสนิคา้
และบรกิารในใจผูบ้รโิภค สว่นประสม
การตลาด น าการพฒันาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นสว่นประสมทางการตลาด
รูปแบบใหม ่

 

Changed course code and 
number 

ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

  IH201   ASEAN Economics and Trade                                        
                                              3 (3-0-6)     
Overviews of ASEAN economics and trade covering 
the creation of the ASEAN community, ASEAN 
economic geography, and ASEAN major areas of 
cooperation with an emphasis on finance and 
economic cooperation. 
 
     

    IH201 เศรษฐกิจและการค้าอาเซียน                                                                            
                                             3 (3-0-6) 

ความรูพ้ื ้นฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจและการค้าใน
ภูมิภาคอาเซียน การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 

Asian Nations หรือ ASEAN) ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน ความรว่มมือหลกัของกลุม่ประเทศ
สมาชิกในด้านต่างๆ โดยเน้นที่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการคา้ 
 
 

   IH201   ASEAN Economics and Trade                                        
                                              3 (3-0-6)     
Overviews of ASEAN economics and trade covering 
the creation of the ASEAN community, ASEAN 
economic geography, and ASEAN major areas of 
cooperation with an emphasis on finance and 
economic cooperation. 
 
 

    IH201 เศรษฐกิจและการค้าอาเซียน                                                                            
                                                 3 (3-0-6) 
)ความรูพ้ื ้นฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจและการค้าใน
ภูมิภาคอาเซียน การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 

Asian Nations หรือ ASEAN) ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน ความรว่มมือหลกัของกลุม่ประเทศ
สมาชิกในด้านต่างๆ โดยเน้นที่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการคา้ 
 

Changed course code and 
number 

ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

IH 202 Ethics for Business and Everyday Life   
                                      3 (3-0-6)     

Principles, practice, and importance of  
ethics in business and everyday life with an 
emphasis on an individual’s or organization’s 
moral judgment leading to ethical behaviors, 
corporate social responsibility, and good 
corporate governance. 
 

IH 202 จริยศาสตรเ์พ่ือธุรกิจและชีวิต 

ประจ าวัน                                         3 (3-0-6)     
                                    

ความหมาย การปฏิบัติ และความส าคัญของ 
จริ ยศาสตร์ ใ นกา ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นที่ การตัดสินใจเชิง
คุณธรรมอันน าไปสู่จริยธรรม บรรษัทบริบาล 
และธรรมาภิบาล 

 
 

HO263  Ethics for Business and Everyday Life                                
         3(3-0-6)     

Principles, practice, and importance of 
ethics in business and everyday life with an  
emphasis on an individual’s or organization’s 
moral judgment leading to ethical behaviors, 
corporate social responsibility, and good 
corporate governance. 

 
HO 263 จริยศาสตรเ์พ่ือธุรกิจและชีวิต 

ประจ าวัน                                         3 (3-0-6)     
                                    

ความหมาย การปฏิบัติ  และความส าคัญของ         
จริยศาสตรใ์นการด าเนินธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
โดยเน้นที่การตัดสินใจเชิงคุณธรรมอันน าไปสู่
จรยิธรรม บรรษัทบรบิาล และธรรมาภิบาล 

 
 

 

Changed course code and 
number 

ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

IH301 Group Dynamics       3(2-2-5) 
Theories and techniques used in solving career and 
communication problems as a team; problem-
solving and decision-making procedures; practice 
in policy making; group learning management; 
group meeting; interviews; motivation building; and 
study of leadership 
 

IH301 พลวัตกลุ่ม       3(2-2-5) 

 

ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยใหแ้กปั้ญหาในการ
ท างานและการสื่อสารในหน่วยงาน การฝึกจัดการ
ด าเนินการและเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจ การฝึกสรา้งนโยบายและการจดักลุ่มการ
เรยีนรูใ้นรูปของคณะกรรมการ การประชุมและการ
สมัภาษณ ์ การสรา้งแรงจงูใจ การศกึษาภาวะผูน้  า
ในรูปแบบต่างๆ 

 

IH301 Group Dynamics       3(2-2-5) 
Theories and techniques used in solving career and 
communication problems as a team; problem-
solving and decision-making procedures; practice in 
policy making; group learning management; group 
meeting; interviews; motivation building; and study 
of leadership 
 

IH301 พลวัตกลุ่ม       3(2-2-5) 

 

ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยใหแ้กปั้ญหาในการ
ท างานและการสื่อสารในหน่วยงาน การฝึกจัดการ
ด าเนินการและเขา้ร่วมในการแกปั้ญหาและ
ตดัสินใจ การฝึกสรา้งนโยบายและการจัดกลุ่มการ
เรยีนรูใ้นรูปของคณะกรรมการ การประชุมและการ
สมัภาษณ ์ การสรา้งแรงจงูใจ การศกึษาภาวะผูน้  า
ในรูปแบบต่างๆ 

Removed 

ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014 

Revised Curriculum of 2019 

หลักสูตรปรับปรุง 2019  

 

Remarks 
หมายเหตุ 

IH401   Research Methodology in Business English
               3 (2-2-5) 

Fundamental of doing primary and secondary 
research including theoretical premises and 
principles of research, quantitative and 
qualitative research and various 
methodologies; students’ designing and 
conducting their own research project with the 
approval of the School’s committee. 

 

IH401   ระเบียบวิธีวิจัยในภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                                     3 (2-2-5) 

ความรูพ้ืน้ฐานในการท าวิจัยทัง้ในระดบัปฐม
ภูมิและทติุยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการที่
เก่ียวขอ้งในการวิจยั รูปแบบที่หลากหลาย
ของการท าวิจยัเชิงคณุภาพและปริมาณ การ
ออกแบบและด าเนินโครงการวิจยัโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะและสาขาวิชา 

HO461   Research Methodology in Business English
              3 (2-2-5) 

Fundamental of doing primary and secondary 
research including theoretical premises and 
principles of research, quantitative and 
qualitative research and various 
methodologies; students’ designing and 
conducting their own research project with the 
approval of the course instructor. 

 

IH401   ระเบียบวิธีวิจัยในภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                                        3 (2-2-5) 

ความรูพ้ืน้ฐานในการท าวิจัยทัง้ในระดบัปฐม
ภูมิและทติุยภูมิ ทฤษฎีและหลกัการที่
เก่ียวขอ้งในการวิจยั รูปแบบที่หลากหลาย
ของการท าวิจยัเชิงคณุภาพและปริมาณ การ
ออกแบบและด าเนินโครงการวิจยัโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อน 

Changed course code and 
course description 

ปรบัรหัสวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 

  
  

1.2 Major Required Courses:  33 credits 
1.2  กลุม่วิชาเอกบงัคบั: 33  หน่วยกิต 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU101 English Usage                          3 (3-0-6)  
 English syntactic structure, semantics, and 
numerous problematic points of English usage with 
an emphasis on accuracy of vocabulary and 
grammar, appropriate use of demotic language and 
slang focusing on register, style, and tone.   
 
 
HU101   การใช้ภาษาอังกฤษ        3 (3-0-6)  
 

โครงสรา้งไวยากรณภ์าษาองักฤษ ระบบความหมาย และ
ปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษ โดยเนน้ที่ความถกูตอ้ง
เหมาะสมของการเลอืกใชค้  า ส  านวน โครงสรา้งไวยากรณ ์
รูปแบบ และท าเนียบภาษาที่สอดคลอ้งกบับรบิทที่มีการใช้
ภาษาเกิดขึน้ 
 
 
                    
 

HU101 English Usage               3 (3-0-6)  
 English syntactic structure, semantics, and 
numerous problematic points of English 
usage with an emphasis on accuracy of 
vocabulary and grammar, appropriate use 

 of the language and slang focusing on 
register, style, and tone.   
 
HU101   การใช้ภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6)  
 

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระบบ
ความหมาย และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษ 
โดยเน้นที่ความถูกต้องเหมาะสมของการ
เลือกใช้ค  า  ส  านวน โครงสร้างไวยากรณ์ 
รูปแบบ และภาษาที่สอดคลอ้งกับบริบทที่มี
การใชภ้าษาองักฤษ 

Changed course code 
and course description 

ปรบัรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 



177 
 

2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU102 Advanced Reading and Writing 
Skills    3(2-2-5)                  
            
Development and practice of advanced reading and 
writing skills needed in academic setting; reading for 
main ideas and details, implicit and explicit meaning, 
organization patterns, writers’ point of views, 
underlying concepts, and interpreting compact 
information in the forms of graphics, tables, charts 
and diagrams; writing in response to what being read 
as well as the topics of learners’ own interest, with an 
emphasis on appropriate organization patterns, a 
variety of writing types (informative, persuasive, 
cause-effect, and argumentative), grammar and 
mechanics, and appropriate word choice.         
    

 

 
IU102  ทักษะการอ่านและการเขียนขั้นสูง 
                                    3 (2-2-5) 

การพฒันาทักษะการอ่านและการเขียนขัน้สงู ฝึกการอ่าน
เพื่อจบัใจความส าคญัและรายละเอียด ความหมายตรงและ
ความหมายแฝง รูปแบบของงานเขียน ทศันคติของผูเ้ขียน 
แนวคิดที่แฝงอยู่ในงานเขียน การอ่านแผนภูมิ แผนภาพ 
และกราฟิกประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่องานเขียนที่ไดอ้่านหรอืประเด็นที่ตนเองสนใจ โดย
เนน้ที่รูปแบบการเขียนที่ถกูตอ้งและหลากหลาย การเขียน
เพื่อใหข้อ้มลู การเขียนเพื่อโนม้นา้วหรอืชักจงู การเขียนเพื่อ
อธิบายเหตแุละผล การเขียนเพื่อโตแ้ยง้ 

HU102 Reading and Writing Skills     
                                            3(2-2-5)                  
            
Development and practice of reading and 
writing skills needed in business setting; 
reading for main ideas and details, implicit 
and explicit meaning, organization patterns, 
writers’ point of views, underlying concepts, 
and interpreting compact information in the 
forms of graphics, tables, charts and 
diagrams; writing in response to what being 
read as well as the topics of learners’ own 
interest, with an emphasis on appropriate 
organization patterns, a variety of writing 
types (informative, persuasive, cause-effect, 
and argumentative), grammar and 
mechanics, and appropriate word choice.         
    
HU102 ทักษะการอ่านและการเขียน 
                                            3 (2-2-5) 
 การพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนฝึก 
การอ่านเพื่อจบัใจความส  าคัญและรายละเอียด 
ความหมายตรงและความหมายแฝง รูปแบบของ
งานเขียน ทศันคติของผูเ้ขียน แนวคิดที่แฝงอยู่ใน
งานเขียน การอ่านแผนภูมิ แผนภาพ และกราฟิก
ประเภทต่างๆ รวมทั้งฝึกเขียนเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่องานเขียนที่ไดอ้่านหรอืประเด็นที่ตนเอง
สนใจ โดยเนน้ที่รูปแบบการเขียนที่ถูกตอ้งและ
หลากหลาย การเขียนเพื่อใหข้อ้มูล การเขียนเพื่อ
โนม้นา้วหรอืชกัจูง การเขียนเพื่ออธิบายเหตแุละผล 
การเขียนเพื่อโตแ้ยง้ 

Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 
IU201 Business English Conversation 
                                                      3(1-4-4)     
Practice of business English conversation in various 
business, work, and social settings, with an   
emphasis on fluency, accuracy, and appropriate 
expressions and vocabulary. 
 
 
IU201 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                                                 3 (1-4-4) 

การสนทนาภาษาองักฤษในบรบิททางธุรกิจ การท างาน 
และสงัคม โดยเนน้ที่ความถกูตอ้งและความคลอ่งในการใช้
ภาษา ระดบัของภาษา การเลอืกใชส้  านวนและค าศพัทท์ี่
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณต่์างๆ 
 

 
HU201 Business English Conversation 
                                             3(1-4-4)     
Practice of business English conversation     
in various business, work, and social    
settings, with an emphasis on fluency, 
accuracy, and appropriate expressions      
and vocabulary. 
 
IU201 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
                                          3 (1-4-4) 

การสนทนาภาษาองักฤษในบรบิททางธุรกิจ การ
ท างาน และสงัคม โดยเนน้ที่ความถกูตอ้งและ
ความคลอ่งในการใชภ้าษา ระดบัของภาษา การ
เลอืกใชส้  านวนและค าศพัทท์ี่ถกูตอ้งและเหมาะสม
กบัสถานการณต่์างๆ 
 

 
Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU203   Note-Taking and Summary Writing  
                                                      3 (2-2-5)        
 
Practice in taking notes and summarizing of what 
being heard or read efficiently and appropriately, 
focusing on business meetings, business 
transactions, newscasts, interviews, conferences, 
synopsis of films and documentaries, etc. 
 
 
IU203  การจดบันทึกและสรุปความ         3 (2-2-5) 

   
การจดบนัทกึและสรุปความจากสื่อประเภทต่างๆ         
(โสตวัสด ุทศันวัสด ุและ สิ่งตีพิมพ)์อย่างเหมาะสมและ
ถกูตอ้ง โดยเนน้ที่การจดบนัทึกและสรุปความจากการ
ประชมุทางธุรกิจ การติดต่อทางธุรกิจ ข่าว การสมัภาษณ ์
การสมัมนา บทความ ภาพยนตร ์และสารคดี 

HU202 Note-Taking and Summary  
Writing                                    3 (2-2-5)          
                 -  
Practice in taking notes and summarizing      
of what being heard or read efficiently and 
appropriately, focusing on business  
meetings, business transactions, newscasts, 
interviews, conferences, synopsis of films  
and documentaries, etc.  

 
HU203  การจดบันทึกและสรุปความ                                    
                                                  3 (2-2-5) 
การจดบนัทกึและสรุปความจากสื่อประเภท    
ต่างๆ (โสตวัสด ุทศันวสัด ุและ สิ่งตีพิมพ)์อย่าง   
เหมาะสมและถกูตอ้ง โดยเนน้ที่การจดบนัทกึ    
และสรุปความจากการประชมุทางธุรกิจ            
การติดต่อทางธุรกิจ ข่าว การสมัภาษณ ์การ
สมัมนา บทความ ภาพยนตร ์และสารคดี 
 

Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 
IU202 Advanced Academic Writing           3(2-2-5)          
 
 Development of greater mastery of English    
academic writing of various kinds of texts,      
extension of writing ability to more complex    
sentence structure, composition of short essays     
and articles, practice in argumentation, interpreting 
and creating stylistic effects, fundamental of writing 
preparation including brainstorming, planning, 
researching, drafting, and editing as well as     
making appropriate references    and presenting   
work in a professional manner.  

 

HU202 การเขียนทางวิชาการ 3 (2-2-5) 
 

การพฒันาการเขียนทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 
การใชป้ระโยคที่มีโครงสรา้งซบัซอ้นมากขึน้ การเขียน  
ความเรียงและบทความขนาดสัน้ การฝึกเขียนเพื่อโตแ้ยง้
โดยใชเ้หตุผลสนบัสนนุ ขัน้ตอนในการเตรยีมตวัก่อนการ
เขียน การระดมความคิด การวางแผน การคน้ควา้ขอ้มลู 
การเขียนฉบบัร่าง การบรรณาธิกร รวมถึงความถกูตอ้ง     
ในการ   อา้งอิง และการน าเสนองานเขียนแบบมืออาชีพ
อาชีพ    
   
 

 
HU 203 Academic Writing          3(2-2-5)                                
 
Development of a mastery of English academic 
writing of various kinds of texts, extension of 
writing ability to more complex sentence structure 
and composition of essays , practice in 
argumentation, interpreting and creating stylistic 
effects, fundamental of writing preparation 
including brainstorming, planning, researching, 
drafting, and editing 
 
 
 
 

 
HU202  การเขียนทางวิชาการ 3 (2-2-5) 

 
การพฒันาการเขียนทางวิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย การใชป้ระโยคที่มีโครงสรา้งซบัซอ้น
มากขึน้ การเขียนความเรยีงและบทความขนาด  
สัน้ การฝึกเขียนเพื่อโตแ้ยง้โดยใชเ้หตผุล    
สนบัสนนุ ขัน้ตอนในการเตรียมตวัก่อนการเขียน 
การระดมความคิด การวางแผน การคน้ควา้   
ขอ้มลู การเขียนฉบบัรา่ง การบรรณาธิกร รวมถงึ
ความถูกตอ้งในการอา้งอิง และการน าเสนองาน
เขียนแบบมืออาชีพ    
   
 

 
Changed course code 
and course description 

ปรบัรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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2014 Curriculum 
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หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU204 Public Speaking          3 (2-2-5)     
                          
                        
Principles and practice of public speaking to     
develop learners’ skills, knowledge, and 
understanding of the public speaking process 
covering the principles of reasoning, speech 
communication theory, audience analysis,     
collection of materials, outlining, and delivery with    
an emphasis on the oral presentation of                 
well-prepared speeches and use of computer 
technology when appropriate. 
 
 
HU204  การพูดในท่ีประชุมชน    3 (2-2-5) 

 
หลกัการและการฝึกปฏิบติั เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู ้และ
ความเขา้ใจในการพดูในที่ประชุมชน หลกัการคิดและให้
เหตผุล ทฤษฎีวาทวิทยา การวิเคราะหผ์ูฟั้ง การเก็บ  
รวบรวมขอ้มูลและเตรยีมเนือ้หา การเขียนโครงรา่ง และ 
การน าเสนอโดยการพดู พรอ้มทัง้การใชเ้ทคโนโลยี
คอมพิวเตอรป์ระกอบการพูดอย่างหมาะสม 
  

HU204 Public Speaking          3 (2-2-5)                                                    
  
              
Principles and practice of public speaking    
to develop learners’ skills, knowledge, and 
understanding of the public speaking  
process covering the principles of    
reasoning, speech communication theory, 
audience analysis, collection of materials, 
outlining, and delivery with an emphasis on 
the oral presentation of well-prepared 
speeches and use of computer technology 
when appropriate. 

 
HU204  การพูดในท่ีประชุมชน    3 (2-2-5) 

 
หลกัการและการฝึกปฏิบติั เพื่อพฒันาทกัษะ 
ความรู ้และความเขา้ใจในการพดูในที่ประชมุชน 
หลกัการคิดและใหเ้หตผุล ทฤษฎีวาทวิทยา การ
วิเคราะหผ์ูฟั้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและเตรยีม
เนือ้หา การเขียนโครงรา่ง และการน าเสนอโดย  
การพดู พรอ้มทัง้การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประกอบการพดูอย่างเหมาะสม 
 

Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 
IU301  Critical Reading of Business Technical 
Materials                                        3 (2-2-5)              
Practice in reading and analyzing various kinds of 
authentic reading materials in  business 
(advertisements, billboards, product inserts, 
manuals, contracts, research articles, proposals, 
business news, etc.) with an emphasis on the ability 
to identify various styles of writing and how they are 
used to assist various interpretations, analysis of 
implication and inference, authors’ points of view 
and how to respond to and critique texts in terms  
of balance, persuasiveness and writing skills, as    
well as for  their general communicative  
success.  
 
 
 
IU301 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะหท์าง

ธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 

การฝึกอ่านและวิเคราะหข์อ้ความทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ 
ประกอบดว้ย โฆษณา ป้ายประกาศ คู่มือการใช ้
ผลิตภัณฑ ์สญัญา บทความวิจยัและรายงานทางธุรกิจ 
ขอ้เสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ โดยเนน้ที่ความสามารถใน 
การระบรูุปแบบของงานเขียนที่อ่าน การวิเคราะหเ์พื่อท  า
ความเขา้ใจกบัมุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของ 
ผูเ้ขียนในการโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม ความหมายที่แฝงอยู่ 
การโยงความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมิน 
คณุค่าของงานที่ไดอ้่าน 
  

 
HU402 Critical Reading of Business 
Technical Materials                    3 (2-2-5)             
Practice in reading and analyzing various 
kinds of authentic reading materials in  
business (advertisements, billboards,  
product inserts, manuals, contracts,  
research articles, proposals, business news, 
etc.) with an emphasis on the ability to 
 identify various styles of writing and how 
 they are used to assist various 
interpretations, analysis of implication and 
inference, authors’ points      of view and how 
to respond to and critique texts in terms of 
balance, persuasiveness  and writing skills, as 
well as for their      general communicative  
success.   

 
HU402 การอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะห ์

ทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 

การฝึกอ่านและวิเคราะหข์อ้ความทางธุรกิจ  
รูปแบบต่างๆ ประกอบดว้ย โฆษณา ป้าย    
ประกาศ คู่มือการใชผ้ลิตภัณฑ ์สญัญา      
บทความวิจยัและรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอ      
ทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ โดยเนน้ที่ความสามารถใน 
การระบรูุปแบบของงานเขียนที่อ่าน  
การวิเคราะหเ์พื่อท  าความเขา้ใจกบัมุมมองของ
ผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการโนม้นา้ว 
ใหค้ลอ้ยตาม ความหมายที่แฝงอยู่ การโยง
ความคิด การแสดงความคิดเห็นและประเมิน
คณุค่าของงานที่ไดอ้่าน 
 

 
Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU302 Advanced Business Communication 
                                                  3 (2-2-5)             
Principles and practice in communicating efficiently in 
English through various forms of business 
communication channels: business letters,  
inter-office memorandum, email messages, 
progress reports, resumes, and teleconferences, 
 with an emphasis on appropriate and correct use 
of language, format, style and tone. 

 
 

HU302  การสื่อสารธุรกิจขัน้สูง              3 (2-2-5) 
หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันาทกัษะในการ 
สื่อสารธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพในหลากหลายรูปแบบ 
ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บนัทกึภายใน
ส  านกังาน ขอ้ความอิเลก็ทรอนิกส ์รายงานการปฏิบติั    
งานโดยสรุป การเขียนประวติัย่อ การประชุมทางไกล     
โดยเนน้ที่ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม และความชัดเจน
ของถอ้ยค าที่ใช ้รวมทัง้รูปแบบและระดบัของภาษาที่มี
ความเหมาะสมกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ 

HU301 Advanced Business Communication                             
                                        3 (2-2-5)              
Principles and practice in communicating 
efficiently in English through various forms 
of business communication channels: 
business letters, inter-office memorandum, 
email messages, progress reports, resumes, 
and teleconferences, with an emphasis on 
appropriate and correct use of language, 
format, style and tone. 
 
HU302  การสื่อสารธุรกิจขัน้สูง    3 (2-2-5) 
หลกัการ เทคนิค และการฝึกเพื่อพฒันาทกัษะ 
ในการสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพใน
หลากหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย จดหมาย 
ธุรกิจประเภทต่างๆ บนัทกึภายในส  านกังาน 
ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส ์รายงานการปฏิบติังาน 
โดยสรุป การเขียนประวติัย่อ การประชมุทางไกล 
โดยเนน้ที่ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม และ 
ความชัดเจนของถอ้ยค าที่ใช ้รวมทั้งรูปแบบและ
ระดบัของภาษาที่มีความเหมาะสมกบั 
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ 
 

Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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Remarks 
หมายเหตุ 

 
IU303 English for Business Presentations                                
                                        3 (2-2-5)             
Principles and techniques in giving business 
presentations including speaking techniques, 
preparation of effective audio-visual presentation  
aids through the use of modern technology, and 
various types of presentations used in today’s 
business environment. 
 
 
IU303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอทาง 
                ธุรกิจ 3 (2-2-5) 

 
หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอทางธุรกิจ ประกอบ 
ดว้ยการใชภ้าษาที่เหมาะสมในการน าเสนอ บทบาทของ
เทคโนโลยีที่มีต่อกระบวนการสื่อสาร การวางแผน การ
คดัเลอืก และสรา้งสรรคอ์ปุกรณใ์นการน าเสนอและ 
เผยแพร่โดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย รูปแบบต่างๆของการ
น าเสนอและเผยแพรท่างธุรกิจในปัจจบุนั 

 
HU302       English for Business  
                 Presentations        3 (2-2-5)           
Principles and techniques in giving business 
presentations including speaking techniques, 
preparation of effective audio-visual 
presentation aids through the use of modern 
technology, and various types of 
presentations used in today’s business 
environment. 
 
HU302  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
          ทางธุรกิจ                          3 (2-2-5) 

 
หลกัการและเทคนิคในการน าเสนอทางธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการใชภ้าษาที่เหมาะสมในการ
น าเสนอ บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อ 
กระบวนการสื่อสาร การวางแผน การคัดเลอืก 
และสรา้งสรรคอ์ปุกรณใ์นการน าเสนอและ 
เผยแพรโ่ดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั รูปแบบ 
ต่างๆของการน าเสนอและเผยแพรท่างธุรกิจใน
ปัจจบุนั 
 

 
Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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Remarks 
หมายเหตุ 

IU304 English for Business Discussion and 
          Negotiation                            3 (2-2-5)              
  
Principles and techniques in business discussion  
and negotiation including formats and language  
used in business meetings and discussion such as 
conducting formal meetings, stating opinions, 
accepting and rejecting opinions, and taking and 
preparing meeting agendas and minutes; structures 
of different types of business negotiations and 
persuasion and their implementation with the roles    
of communication, different types of power, cultural 
factors affecting negotiations, practical negotiation 
frameworks and tactics.       
 
 
 
 
 
IU304  ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและ 
         การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ         3 (2-2-5) 
 
หลกัการและเทคนิคในการอภิปรายและการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ รูปแบบและภาษาที่ใชใ้นการด าเนินการประชุม
และอภิปรายทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ รวมทัง้การ    
เตรยีมเอกสารในการจัดประชมุ รูปแบบ โครงสรา้ง และ   
กลยทุธท์ี่ใชใ้นการเจรจาต่อรองและโนม้นา้วทางธุรกิจ  
พลงัในการต่อรอง องคป์ระกอบทางวฒันธรรมที่มีผลต่อ 
การเจรจาต่อรอง 
    

HU303       English for Business 
                Discussion and Negotiation                                                    
                                          3 (2-2-5)   
 
 Principles and techniques in business 
discussion and negotiation including     
formats and language used in business 
meetings   and discussion such as 
conducting formal meetings, stating    
opinions, accepting and rejecting opinions, 
and taking and      preparing meeting 
agendas and minutes; structures of      
different types of business negotiations and 
persuasion and their implementation with    
the roles of communication, different types   of 
power, cultural factors affecting negotiations, 
practical negotiation frameworks and 
tactics.  
       
HU304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปราย 
และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ    3 (2-2-5) 
 
หลกัการและเทคนิคในการอภิปรายและการ   
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ รูปแบบและภาษาที่ใชใ้น
การด าเนินการประชุมและอภิปรายทางธุรกิจ  
อย่างเป็นทางการ รวมทัง้การเตรยีมเอกสารใน  
การจัดประชมุ รูปแบบ โครงสรา้ง และกลยทุธท์ี่   
ใชใ้นการเจรจาต่อรองและโนม้นา้วทางธุรกิจ    
พลงัในการต่อรอง องคป์ระกอบทางวฒันธรรมที่มี
ผลต่อการเจรจาต่อรอง 
  

Changed course code 
and number 

ปรบัรหสัวิชา 
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หมายเหตุ 

 
IU401 Seminar in Business English     3(0-6-3) 
 
Consideration and critique of the current issues     
and problems related to business English by   
applying and integrating the knowledge and skills 
learned to cope with the problems raised, based     
on case studies, articles, and documents in Thai     
and other foreign language. 
 
IU401  สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(0-6-3) 

 
ประเด็นและปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธุรกิจใน
ปัจจบุนั การวิเคราะห ์ประเมิน และเสนอทางออกเพื่อ
แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ โดยการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะ 
ที่เรยีนมา รวมทัง้การใชก้รณีศกึษา บทความวิจยั และ
เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธุรกิจ ทัง้ที่ตีพิมพเ์ป็น
ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 
 
 
 

 
HU401 Seminar in Business English  
                                         3(0-6-3) 
Consideration and critique of the current issues 
and problems related to business English by 
applying and integrating the knowledge and skills 
learned to cope with the problems raised, based 
on case studies, articles, and documents in 
English. 
 
 

HU401  สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(0-6-3) 
 

ประเด็นและปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษ
ธุรกิจในปัจจบุนั การวิเคราะห ์ประเมิน และ 
เสนอทางออกเพื่อแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ โดยการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะที่เรียนมา รวมทัง้ 
การใชก้รณีศึกษา บทความวิจยั และเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธุรกิจ  
 

 
Changed course code 
and course description 

ปรบัรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU301  Critical Reading of Business Technical Materials                                                   

3(2-2-5) 
Practice in reading and analyzing various kinds of 
authentic reading materials in  business (advertisements, 
billboards, product inserts, manuals, contracts, research 
articles, proposals, business news, etc.) with an 
emphasis on the ability to identify various styles of writing 
and how they are used to assist various interpretations, 
analysis of implication and inference, authors’ points of 
view and how to respond to and critique texts in terms of 
balance, persuasiveness and writing skills, as well as for 
their general communicative success. 
 
 
 
IU301 การอ่านเพือ่การวิเคราะหท์างธุรกจิ 
                                                     3(2-2-5) 
การฝึกอ่านและวิเคราะหข์้อความทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ 
ประกอบด้วย โฆษณา ป้ายประกาศ คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ 
สญัญา บทความวิจัยและรายงานทางธุรกิจ ข้อเสนอทาง
ธุรกิจ ข่าวธุรกิจ โดยเน้นท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบ
ของงานเขียนท่ีอ่าน การวิเคราะหเ์พื่อท าความเข้าใจกับ
มุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการโนม้นา้ว
ใหค้ลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู่ การโยงความคิด เพ่ือ
แสดงความคิดเหน็และประเมินคุณค่าของงานท่ีไดอ้่าน 

 

 

IU402  Critical Reading of Business Technical 

Materials                     3(2-2-5) 
Practice in reading and analyzing various kinds 
of authentic reading materials in  business 
(advertisements, billboards, product inserts, 
manuals, contracts, research articles, 
proposals, business news, etc.) with an 
emphasis on the ability to identify various styles 
of writing and how they are used to assist 
various interpretations, analysis of implication 
and inference, authors’ points of view and how 
to respond to and critique texts in terms of 
balance, persuasiveness and writing skills, as 
well as for their general communicative success. 
 
IU301 การอ่านเพือ่การวิเคราะหท์างธุรกจิ                              
3(2-2-5) 
การฝึกอ่านและวิเคราะหข์้อความทางธุรกิจ
รูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย โฆษณา ป้ายประกาศ 
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ สัญญา บทความวิจัยและ
รายงานทางธุรกิจ ข้อเสนอทางธุรกิจ ข่าวธุรกิจ 
โดยเนน้ท่ีความสามารถในการระบุรูปแบบของ
งานเขียนท่ีอ่าน การวิเคราะหเ์พื่อท าความเข้าใจ
กับมุมมองของผูเ้ขียน ความสามารถของผู้เขียนใน
การโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม ความหมายท่ีแฝงอยู่ 
การโยงความคิด เพ่ือแสดงความคิดเหน็และประเมิน
คุณค่าของงานท่ีไดอ้่าน 

                                                

 

2.2 Major Elective Courses: 10 courses 30 credits 

2.2 วิชาเอกเลือก: 10 วิชา 30 หน่วยกิต 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU230 Literature Appreciation       3 (2-2-5)                                         
   
Introduction to the historical development, genres, 
and themes of literature, practice in literary analysis 
of classics and modern fictions. 
HU230 วรรณคดวีิจักษ ์                                                                                      
3 (2-2-5)  
 
ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัประวตัิวรรณคดี การจ าแนก
ประเภทและแก่นของวรรณคดี การฝึกอ่านและวเิคราะห์
วรรณคดีอมตะและวรรณคดีสมยัใหม่ 

HU230 Literature Appreciation           3 (2-2-5)                                         
   
Introduction to the historical development, genres, and 
themes of literature, practice in literary analysis of 
classics and modern fictions. 

 
HU230 วรรณคดวีิจักษ ์                                                                                      
3 (2-2-5)  
 
ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัประวตัิวรรณคดี การจ าแนกประเภท
และแก่นของวรรณคดี การฝึกอ่านและวเิคราะหว์รรณคดี
อมตะและวรรณคดีสมยัใหม่ 

 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหสัวชิา 

IU231  Poetry Appreciation              3 (2-2-5)                     

                                                  

Development, values, aesthetics and characteristics of 

poetry; the use of figurative language; study of selected 

English poems to practice interpreting the themes and 

messages; and oral reading practice.  

IU231  กวีนิพนธว์ิจักษ ์                   3 (2-2-5) 

                                                                          

ววิฒันาการ คุณค่า และลกัษณะเฉพาะของกวีนพินธ ์การใช้

ภาษาภาพพจน ์การศึกษากวีนพินธค์ดัสรร เพ่ือท าความเขา้ใจ

กบัแก่นเร่ืองและสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสง่ถึงผูอ้่าน การฝึกอ่าน

ออกเสียงเพ่ือสนุทรียะ          

HU231 Poetry Appreciation                 3 (2-2-5)                      

 

Development, values, aesthetics and characteristics of 

poetry; the use of figurative language; study of selected 

English poems to practice interpreting the themes and 

messages; and oral reading practice.          

 

HU231  กวีนิพนธว์ิจักษ ์                   3 (2-2-5)                                                                             

 

ววิฒันาการ คุณค่า และลกัษณะเฉพาะของกวีนพินธ ์การใชภ้าษา

ภาพพจน ์การศึกษากวีนิพนธค์ดัสรร เพื่อท าความเขา้ใจกับแก่น

เร่ืองและสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งการสง่ถึงผูอ้่าน การฝึกอ่านออกเสียงเพ่ือ

สนุทรียะ           

Changed course code 
and number 
ปรบัรหสัวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU232 English Linguistics and Phonetics                                 

                                     3 (2-2-5)             

General linguistic features of the English language, 

including its nature and origin, phonology, syntax, 

morphology, and semantics as well as intensive  

practice and study of English phonological systems 

 and problems encountered by non-native English 

speakers. 

 

HU232 ภาษาศาสตรแ์ละสัทศาสตร์

ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 

 

ลกัษณะทางภาษาศาสตรข์องภาษาองักฤษ ธรรมชาติและ 

ตน้ก าเนดิของภาษา วากยสมัพนัธ ์สทัศาสตร ์ 

วทิยาหนว่ยค า และอรรถศาสตร ์การฝึกปฏิบตัิเก่ียวกับ 

ระบบเสียงภาษาองักฤษในหอ้งปฏิบตัิการภาษา การศึกษา

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการออกเสียงภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ช้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่                          

HU232  English Linguistics and Phonetics 

                                              3 (2-2-5)  

General linguistic features of the English language, 

 including its nature and origin, phonology,  

syntax, morphology, and semantics as well as  

intensive practice and study of English phonological  

systems and problems encountered by non-native  

English speakers.   

 

HU232 ภาษาศาสตรแ์ละสัทศาสตร์

ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5) 

 

ลกัษณะทางภาษาศาสตรข์องภาษาองักฤษ ธรรมชาติและ 

ตน้ก าเนดิของภาษา วากยสมัพนัธ ์สทัศาสตร ์วิทยาหนว่ยค า 

และอรรถศาสตร ์การฝึกปฏิบตัิเก่ียวกบัระบบเสียง 

ภาษาองักฤษในหอ้งปฏิบตัิการภาษา การศึกษาปัญหาท่ีเกิด 

ขึน้ในการออกเสียงภาษาองักฤษของผูท่ี้มิไดใ้ชภ้าษาองักฤษ 

เป็นภาษาแม่                                                 

Changed course code and 

number  

ปรบัรหสัวชิา        
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU233 Sociolinguistics of English    3(3-0-6) 

                   

Global English linguistic landscapes; variety and     

status of English languages; standardization and 

nativization of the English language; English linguistic 

imperialism over other languages; roles of English in 

social, political, economic, and legal contexts; 

bilingualism and multilingualism. 

 

IU233  ภาษาศาสตรสั์งคมภาษาอังกฤษ 

                                                          3 (3-0-6) 

 การแพรก่ระจายของภาษาองักฤษระดบั 

โลก ความหลากหลายของภาษาองักฤษในปัจจุบนั 

ภาษาองักฤษมาตรฐานและภาษาองักฤษประจ าถิ่น 

ภาษาองักฤษในฐานะมหาอ านาจทางภาษาระดบัโลก  

บทบาทและความส าคญัของภาษาองักฤษในเชิงสงัคม 

การเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย ภาวะสองภาษาและ 

ภาวะหลายภาษา 

HU233 Sociolinguistics of English        (3-0-6) 

 

Global English linguistic landscapes; variety and status of 

English languages; standardization and nativization of the 

English language; English linguistic imperialism over              

other languages; roles of English in social, political,  

economic, and legal contexts; bilingualism and 

multilingualism. 

 

HU233  ภาษาศาสตรสั์งคมภาษาอังกฤษ  

                                                                  3 (3-0-6) 

 การแพรก่ระจายของภาษาองักฤษระดบัโลก  

ความหลากหลายของภาษาองักฤษในปัจจุบนั ภาษาองักฤษ

มาตรฐานและภาษาองักฤษประจ าถิ่น ภาษาองักฤษในฐานะ

มหาอ านาจทางภาษาระดบัโลก บทบาทและความส าคญัของ

ภาษาองักฤษในเชิงสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย 

 ภาวะสองภาษาและภาวะหลายภาษา 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU234 English Oral Reading for Careers 

                                                         3(1-4-4)  

Principles and practice in English oral reading for 

careers including news readers, announcers, 

documentary narrators, masters of ceremony,  

television and radio program hosts. 

 

IU234     การอ่านออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

             เพือ่งานอาชีพ 3 (1-1-4) 

ทฤษฎีและการฝึกอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองาน 

อาชีพ หลกัและวธีิการอ่านข่าว การอ่านประกาศและ 

โฆษณา การบรรยายสารคดี การเป็นพธีิกร และการ 

ด าเนนิรายการทางโทรทศันแ์ละวิทยุ  

HU234 English Oral Reading for Careers 

                                                        3(1-4-4) 
Principles and practice in English oral reading for careers 
including news readers, announcers, documentary 
narrators, masters of ceremony, and television. 
 
 
 

HU234     การอ่านออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

             เพือ่งานอาชีพ 3 (1-1-4) 
ทฤษฎีและการฝึกอ่านออกเสียงภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 
หลกัและวธีิการอ่านข่าว การอ่านประกาศและโฆษณา  
การบรรยายสารคดี การเป็นพธีิกร และการด าเนินรายการทาง
โทรทศันแ์ละวทิยุ  
 
 
 

Changed course code 
and course description 

ปรบัรหสัวชิาและค าอธิบาย

รายวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU330 Translation 1                         3 (2-2-5) 

 General translation principles, introduction to  

discourse analysis and its application to translation, 

practice in various forms of translation from Thai to 

English.  

 

IU330 การแปล 1                         3 (2-2-5) 

หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหว์าทกรรม 

ในการแปล การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

            

HU330 Translation 1                             3 (2-2-5) 

   General translation principles, introduction to discourse 

analysis and its application to translation, practice in various 

forms of translation from Thai to English.  

 

HU330 การแปล 1                         3 (2-2-5) 

หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหว์าทกรรมในการ 

แปล การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ 

          

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU331 Translation 2                         3 (2-2-5)    
 
General translation principles, introduction to 
discourse analysis and its application to translation, 
practice in various forms of translation from English 
to Thai.  
 

IU331 การแปล 2                             3 (2-2-5) 

หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหว์าทกรรม 

ในการแปล การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบจาก

ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

HU331 Translation 2                             3 (2-2-5) 

 

General translation principles, introduction to  

discourse analysis and its application to translation, 

 practice in various forms of translation from English to Thai. 

 

HU331 การแปล 2                             3 (2-2-5) 

หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหว์าทกรรมในการ 

แปล การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาองักฤษเป็น

ภาษาไทย 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU332 English for the Financial Sector 
                           3 (2-2-5) 
Study and practice in English language usage in 
banking, finance, and economics with an emphasis 
on technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in international economic and 
financial environments. 
 
 
IU332 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิการเงิน 
                                              3 (2-2-5) 
 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการ
ธนาคาร การเงิน และเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

 

 

IU332 English for the Financial Sector 
                    3(2-2-5) 
Study and practice in English language usage in 
banking, finance, and economics with an emphasis on 
technical terms, expressions, skills and documents 
necessary in international economic and financial 
environments. 
 
 
HU332 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิการเงิน  
                                                      3 (2-2-5) 
 
ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการธนาคาร 
การเงิน และเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU333 English for International Trade and Marketing                                         

3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage 
in international trade, marketing, and 
import/export procedures with an emphasis 
on technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in international trade 
and marketing environments. 
 

IU333 ภาษาอังกฤษเพือ่การค้าและการตลาด
ระหว่างประเทศ   3 (2-2-5) 

 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้น
การคา้และการตลาดระหวา่งประเทศ 

 

HU333 English for International Trade and Marketing                                              

3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
international trade, marketing, and import/export 
procedures with an emphasis on technical terms, 
expressions, skills and documents necessary in 
international trade and marketing environments. 
 
 

HU333 ภาษาอังกฤษเพือ่การค้าและการตลาด
ระหว่างประเทศ                                3 (2-2-5) 

 
ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นการคา้
และการตลาดระหว่างประเทศ 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU334 English for Science and Technology  

                                                          3(2-2-5)              
Study and practice in English language usage 
in science and technology with an emphasis 
on technical terms, expressions, and skills 
necessary in the fields of science and 
technology. 
 
IU334 ภาษาอังกฤษเพือ่วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี                            3 (2-2-5) 
 
 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา และทกัษะท่ีใชใ้นแวดวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

 

HU334 English for Science and Technology  

                                                             3(2-2-5) 
Study and practice in English language usage in 
science and technology with an emphasis on 
technical terms, expressions, and skills necessary 
in the fields of science and technology. 
 
 
HU334 ภาษาอังกฤษเพือ่วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี                                     3 (2-2-5) 
 
 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา และทกัษะท่ีใชใ้นแวดวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU335 English for Industrial Management and Logistics                                          

3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
industrial management and logistics with an 
emphasis on technical terms, expressions, skills 
and documents necessary in industrial 
management and logistics environments. 
 
IU335 ภาษาอังกฤษเพือ่การจัดการ
อุตสาหกรรมและโสตกิส ์  
                   3 (2-2-5) 
 
ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใช้ในการ
จดัการอุตสาหกรรมและ 
โลจิสติกส ์

 

HU335 English for Industrial Management and Logistics                                              

3(2-2-5) 
 

Study and practice in English language usage in 
industrial management and logistics with an 
emphasis on technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in industrial management and 
logistics environments. 
 
HU335 ภาษาอังกฤษเพือ่การจัดการ
อุตสาหกรรมและโลจสิตกิส ์
 3 (2-2-5) 
 
ค าศัพท์ ส  านวนภาษา ทักษะ และเอกสารท่ีใช้ในการ
จดัการอุตสาหกรรมและ 
โลจิสติกส ์
 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

  



194 
 

2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU336 English for Hospitality Industry 

                                                         3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
the hospitality industry with an emphasis on 
technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in tourism and hotel 
industry environments. 
IU336    ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเทีย่ว           3 (2-2-5) 
  
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 

HU336 English for Hospitality Industry 

                                                               3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in the 
hospitality industry with an emphasis on technical 
terms, expressions, skills and documents necessary 
in tourism and hotel industry environments. 

 
HU336 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเทีย่ว            3 (2-2-5) 
 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU337 English for Airline Business 

                                                3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
airline business with an emphasis on technical 
terms, expressions, skills and documents 
necessary in airline business environments. 
 
IU337 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิการบนิ 
                           3 (2-2-5) 
 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจ
การบนิ 

 

HU337 English for Airline Business 

                                                    3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
airline business with an emphasis on technical terms, 
expressions, skills and documents necessary in airline 
business environments as well as for job preparation 
in airline business 
HU337 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกจิการบนิ 
                                  3 (2-2-5) 
 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจการ
บนิพรอ้มทัง้การเตรียมตวัสมคัรงานในธุรกิจการบิน 

 

Changed course code, 

number and revised course 

description 

ปรบัรหสัวชิาและค า 

อธิบายรายวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU338 English for Public Relations 

                                         3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
public relations with an emphasis on technical 
terms, expressions, skills and preparation of 
publicity materials. 
 

HU338 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชาสัมพันธ ์

                                                    3(2-2-5) 
ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ ์

 

HU338 English for Public Relations 

                                                    3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage in 
public relations with an emphasis on technical terms, 
expressions, skills and preparation of publicity 
materials. 

 

HU338 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชาสัมพันธ ์

                                                    3(2-2-5) 
ค าศัพท์ ส  านวนภาษา ทักษะ และเอกสารท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ ์

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU339 English for Law                    3(2-2-5) 

                                                     
Study and practice in English language usage in 
law with an emphasis on technical terms, 
expressions, skills, and documents necessary in 
legal environments. 
 

IU339 ภาษาอังกฤษเพือ่กฎหมาย      3(2-2-5) 

 
ค าศัพท์ ส  านวนภาษา ทักษะ และเอกสารท่ีใช้ใน
วงการกฎหมาย 
 

 

HU339 English for Law                       3(2-2-5) 

  
Study and practice in English language usage in law 
with an emphasis on technical terms, expressions, 
skills, and documents necessary in legal 
environments. 

 

HU339 ภาษาอังกฤษเพือ่กฎหมาย          3(2-2-5) 

 
ค าศัพท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใช้ในวงการ
กฎหมาย 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU340 English for Fashion Industry 3(2-2-5) 

                                                
Study and practice in English language usage in 
the fashion industry with an emphasis on 
technical terms, expressions, skills, and 
documents necessary in fashion industry 
environments. 

IU340  ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมแฟช่ัน 

                                                         3(2-2-5) 
 ค าศัพท์ ส  านวนภาษา ทักษะ และเอกสารท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมแฟชั่น 
 

HU340 English for Fashion Industry   3(2-2-5) 

                                                     
Study and practice in English language usage in the 
fashion industry with an emphasis on technical 
terms, expressions, skills, and documents necessary 
in fashion industry environments. 

 

HU340  ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมแฟช่ัน 

                                                            3(2-2-5) 

 ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม

แฟชั่น 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU341 English for Restaurant Industry 

                                                       3(2-2-5) 
Study and practice in English language usage in 
the restaurant industry with an emphasis on 
technical terms, expressions, skills, and 
documents necessary in restaurant industry 
environments. 
 

IU341 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมภัตตาคารและ

ร้านอาหาร                                   3(2-2-5) 

 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมภตัตาคารและรา้นอาหาร 

 

HU341 English for Restaurant Industry 

                                                              3(2-2-5) 

Study and practice in English language usage in the 

restaurant industry with an emphasis on technical terms, 

expressions, skills, and documents necessary in     

restaurant industry environments. 

 

HU341 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมภัตตาคารและ

ร้านอาหาร                                    3(2-2-5) 

 

ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม

ภตัตาคารและรา้นอาหาร 

 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU342 English in Media                 3(2-2-5) 

 
Practice of integrated English skills through the 
study of the English language used in various kinds 
of media (newspapers, magazines, 
advertisements, films, television, radio, and 
website). 

IU342    ภาษาอังกฤษจากสือ่              3(2-2-5) 
 
การบรูณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ 
โดยการศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทต่าง  ๆ
ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โฆษณา ภาพยนตร์ 
วทิยุ โทรทศัน ์และเวบ็ไซต ์

 

 

HU342 English in Media                      3(2-2-5) 

 
Practice of integrated English skills through the study of 
the English language used in various kinds of media 
(newspapers, magazines, advertisements, films, 
television, radio, and website). 

HU342    ภาษาอังกฤษจากสือ่                  3(2-2-5) 
 
การบรูณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดย
การศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทต่าง  ๆ
ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โฆษณา ภาพยนตร ์วิทยุ 
โทรทศัน ์และเวบ็ไซต ์

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

 HU343 Chinese - English Translation 

                                                             3 (2-2-5) 

 
General translation principles, introduction to 
discourse analysis and its application to translation, 
practice in various forms of translation from Chinese 
to English.  
 

HU343 การแปลภาษาจนี-ภาษาอังกฤษ 

                                                             3 (2-2-5) 

 หลกัการแปลเบือ้งตน้ การประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหว์าทกรรมใน    

การแปล การฝึกแปลขอ้ความหลากหลายรูปแบบจากภาษาจีน     

เป็นภาษาองักฤษ 

 

New course 

วชิาใหม่ 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HU344 English - Chinese Translation 

                                                              3 (2-2-5) 
General translation principles, introduction to 
discourse analysis and its application to translation, 
practice in various forms of translation from English to 
Chinese. 

HU344 การแปลภาษาอังกฤษ-ภาษาจนี 

                                                                 3 (2-2-5) 
 
หลกัการแปลเบือ้งต้น การประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหว์าทกรรม
ในการแปล การฝึกแปลข้อความหลากหลายรูปแบบจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาจีน 
  

New course 

วชิาใหม่ 

 HU345 Professional Internship       3 (0-40-20) 
Internship in an organization in the field related to 
business English at least 200 hours including presenting 
the working report.  
 

HU345 ประสบการณว์ิชาชีพ             3 (0-40-20) 
 
การฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ภาษาองักฤษธุรกิจอย่างนอ้ย 200 ชั่วโมงและน าเสนอรายงาน
การปฏิบตัิงาน 

 

New course 

วชิาใหม่ 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU430 Persuasive Writing               3(2-2-5) 

 
Principles of persuasion applied to written 
communication in all fields with an emphasis on 
logical fallacies, propaganda, and persuasive 
rhetorical styles. 

IU430 การเขียนเพือ่โน้มน้าวชักจูง  3(2-2-5) 
หลักการเขียนเพื่อโน้มน้าวชักจูง โดยเน้นท่ีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองตรรกาวบิตัิ การโฆษณาชวนเช่ือ และ
การเลือกใชถ้อ้ยค าเพ่ือโนม้นา้วชกัจูง 
 

 

HU430 Persuasive Writing                   3(2-2-5) 

 
Principles of persuasion applied to written 
communication in all fields with an emphasis on 
logical fallacies, propaganda, and persuasive 
rhetorical styles. 

 

HU430 การเขียนเพือ่โน้มน้าวชักจูง        3(2-2-5) 
หลกัการเขียนเพื่อโนม้นา้วชักจูง โดยเนน้ท่ีความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องตรรกาวิบัติ การโฆษณาชวนเช่ือ และการ
เลือกใชถ้อ้ยค าเพ่ือโนม้นา้วชกัจูง 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU431 Creative Writing 1               3(2-2-5) 

 

Study and practice of creative writing designed to 
develop critical awareness, creativity, and skills in 
writing various forms of non-fiction: features, 
memoir, travel, personal essay, history, and 
autobiography. 
HU431  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์1 
                                              3 (2-2-5) 
การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาการคิดวเิคราะห ์
ความคิดสรา้งสรรค ์ และทกัษะในการเขียนสารคดี 
บนัทกึความทรงจ า สารคดีการเดินทางทอ่งเท่ียว การ
เขียนเชิงประวตัิศาสตร ์และอตัชีวประวตัิ 

 

 

HU431 Creative Writing 1                   3(2-2-5) 

 

Study and practice of creative writing designed to     

develop critical awareness, creativity, and skills in writing 

various forms of non-fiction: features, memoir, travel, 

personal essay, blog post, history, and autobiography. 

HU431  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์1  
                                                          3 (2-2-5) 
การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาการคิดวเิคราะห ์
ความคิดสรา้งสรรค ์ และทกัษะในการเขียนสารคดี บนัทกึ
ความทรงจ า สารคดีการเดินทางทอ่งเท่ียว การเขียนเชิง
ประวตัิศาสตร ์และอตัชีวประวตัิ 

 

Changed course code and 

number and added  

‘blog post’ 

ปรบัรหสัวชิา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU432 Creative Writing 2                3(2-2-5) 

 
Study and practice of creative writing designed to 
develop critical awareness, creativity, and skills in 
writing various forms of prose fiction: short stories 
and short plays. 
 
HU432  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์2  
                                                      3 (2-2-5) 
 
 การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาการคิด
วเิคราะห ์ ความคิดสรา้งสรรค ์ และทกัษะในการเขียน
เร่ืองสัน้และบทละคร 

 

HU432 Creative Writing 2                     3(2-2-5) 

 
Study and practice of creative writing designed to 
develop critical awareness, creativity, and skills in 
writing various forms of prose fiction: short stories and 
short plays. 
 
HU432  การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
                                                    3 (2-2-5) 
 
 การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์พ่ือพฒันาการคิดวเิคราะห ์
ความคิดสรา้งสรรค ์ และทกัษะในการเขียนเร่ืองสัน้และบท
ละคร 
 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหัสวิชา 

IU433 Business Translation 1         3(2-2-5) 
 
Principles and practice of translating long and 
complex texts from various business sources 
(business news, business articles, business 
reports, contracts, advertisements, and 
instructions) from Thai to English. 

HU433 การแปลธุรกจิ 1               3 (2-2-5) 
 
หลกัการและการฝึกแปลขอ้ความทางธุรกิจท่ีมีความยาว
และซับซ้อนมากขึ ้น จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วยการแปลข่าว บทความ และรายงานทาง
ธุรกิจ การแปลสญัญา โฆษณา และคู่มือการใชผ้ลติภณัฑ์ 

 

HU433 Business Translation 1         3(2-2-5) 
 
Principles and practice of translating long and 
complex texts from various business sources 
(business news, business articles, business reports, 
contracts, advertisements, and instructions) from Thai 
to English. 

 
HU433 การแปลธุรกจิ 1                    3 (2-2-5) 
 
หลกัการและการฝึกแปลขอ้ความทางธุรกิจท่ีมีความยาวและ
ซบัซอ้นมากขึน้ จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย
การแปลข่าว บทความ และรายงานทางธุรกิจ การแปลสญัญา 
โฆษณา และคู่มือการใชผ้ลติภณัฑ ์

 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU434 Business Translation 2         3(2-2-5) 
Principles and practice of translating long and 
complex texts from various business sources 
(business news, business articles, business 
reports, contracts, advertisements, and 
instructions) from English to Thai. 
 

HU434  การแปลธุรกิจ 2              3(2-2-5) 
  

หลกัการและการฝึกแปลขอ้ความทางธุรกิจที่มี
ความยาวและซบัซอ้นมากขึน้ จาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ประกอบดว้ยการ
แปลข่าว บทความ และรายงานทางธุรกิจ การ
แปลสญัญา โฆษณา และคู่มือการใช้
ผลิตภัณฑ ์

 

HU434 Business Translation 2         3(2-2-5) 
Principles and practice of translating long and 
complex texts from various business sources 
(business news, business articles, business reports, 
contracts, advertisements, and instructions) from 
English to Thai. 

 
HU434  การแปลธุรกิจ 2                    3(2-2-5) 
 

หลกัการและการฝึกแปลขอ้ความทางธุรกิจที่มี
ความยาวและซบัซอ้นมากขึน้ จากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย ประกอบดว้ยการแปลข่าว บทความ 
และรายงานทางธุรกิจ การแปลสญัญา โฆษณา 
และคู่มือการใชผ้ลติภัณฑ ์

 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU435 Business Reports and Proposal Writing                                             

3(2-2-5) 
Principles and practice of structured writing for 
business reports and proposals: routine and 
non-routine, internal and external, informative, 
persuasive and progressive reports as well as 
different kinds of proposals, with an emphasis on 
formats and features of business reports and 
proposals, audience analysis, collecting, 
researching and synthesizing information.  

 

HU435 Business Reports and Proposal Writing                                                        

3(2-2-5) 
Principles and practice of structured writing for 
business reports and proposals: routine and non-
routine, internal and external, informative, persuasive 
and progressive reports as well as different kinds of 
proposals, with an emphasis on formats and features 
of business reports and proposals, audience 
analysis, collecting, researching and synthesizing 
information.  

 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหัสวิชา 

IU 436 Consecutive Interpretations 3(2-2-5) 

Principles of oral translation from Thai to  

English and English to Thai; note-taking  

techniques for consecutive interpreters; etiquette for 

interpreters; practice in listening and interpreting in 

simulated business  

meeting context.  

 

 Removed 
ปรบัออก 

IU437 Independent Study            3(0-6-3) 
 
An individual study under faculty supervision, 
focusing on a specific business area topic; 
evaluation based on projects or assignments 
approved by faculty members. 
 
 

IU437  การศกึษาอิสระ                3(0-6-3) 
 
การศึกษาสว่นบคุคลภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์
ปรกึษาแต่งตัง้โดยสาขาวชิา เนน้ท่ีการเลือกศึกษาหวัขอ้ท่ี
ผูเ้รียนสนใจและเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธุรกิจ มีการ
ประเมินผลโครงงาน 

 

HU436 Independent Study                 3(0-6-3) 

 
An individual study under faculty supervision, focusing 
on a specific business area topic; evaluation based on 
projects or assignments approved by faculty members. 
 
 
 

HU436  การศกึษาอิสระ                    3(0-6-3) 
 
การศึกษาสว่นบคุคลภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรกึษา
แต่งตัง้โดยสาขาวชิา เนน้ท่ีการเลือกศึกษาหวัขอ้ท่ีผูเ้รียน
สนใจและเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษธุรกิจ มีการประเมินผล
โครงงาน 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

HU438 Co-operative Education 

                                                      6(0-40-20) 
Hands-on experience in an approved business 
enterprise for one semester as a temporary 
employee or an assistant to experience the real 
business environment and atmosphere as well as to 
apply and accommodate knowledge gained 
throughout the course of study in the real working 
situation. In order to prepare themselves, students 
must attend training sessions related to both 
academic knowledge and how to behave in working 
society as well as follow the procedures of Co-
operative Education specified by the University. 
Students will be monitored and evaluated by the 
instructor in charge and job supervisor. 
 

HU438 Co-operative Education    6(0-40-20) 
 
การปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชั่ วคราว 
นกัศึกษาจะต้องเขา้รบัการเตรียมความพรอ้มทัง้ทางด้าน
วิชาการ และการปฏิบตัิตนในสงัคมการท างาน รวมทัง้
ด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด  การปฏิบตัิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนกังานท่ีปรกึษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

HU437 Co-operative Education 

                                                      6(0-40-20) 
Hands-on experience in an approved business 
enterprise for one semester as a temporary employee or 
an assistant to experience the real business environment 
and atmosphere as well as to apply and accommodate 
knowledge gained throughout the course of study in the 
real working situation. In order to prepare themselves, 
students must attend training sessions related to both 
academic knowledge and how to behave in working 
society as well as follow the procedures of Co-operative 
Education specified by the University. Students will be 
monitored and evaluated by the instructor in charge and 
job supervisor. 

 

 

HU437 Co-operative Education    6(0-40-20) 
 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนกังานชั่วคราว นกัศึกษา
จะต้องเข้ารบัการเตรียมความพรอ้มทัง้ทางด้านวิชาการ และ
การปฏิบัติตนในสังคมการท างาน รวมทั้งด าเนินการตาม
ขั้นตอนของสหกิจศ ึกษาที ่มหาว ิทยาลยัก าหนด  การ
ปฏิบตัิงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาของสาขาวิชา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถาน
ประกอบการมอบหมาย 

 

Changed course code 
and number 
ปรับรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU439 Second Language Acquisition  

                                                           3(0-6-3) 
Introduction to the study of Second Language 
Acquisition (SLA) theories from a multitude of 
perspectives – linguistics, psychology, and 
cognitive science – to examine how, why, and under 
what conditions human beings acquire a second 
language. 

IU439 การเรียนรู้ภาษาทีส่อง          3(0-6-3) 

                                                            
ทฤษฎีว่าดว้ยการเรียนรูภ้าษาท่ีสอง จากมุมมองทาง
ภาษาศาสตร ์จิตวิทยา และวิทยาการปัญญา เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการในการเรียนรูภ้าษาท่ีสองของมนษุย ์

HU438 Second Language Acquisition  

                                                               3(2-2-5) 
Introduction to the study of Second Language 
Acquisition (SLA) theories from a multitude of 
perspectives – linguistics, psychology, and cognitive 
science – to examine how, why, and under what 
conditions human beings acquire a second language. 
 

IU439 การเรียนรู้ภาษาทีส่อง                 3(2-2-5)                                                            
 
ทฤษฎีว่าดว้ยการเรียนรูภ้าษาท่ีสอง จากมุมมองทาง
ภาษาศาสตร ์ จิตวิทยา และวิทยาการปัญญา เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการในการเรียนรูภ้าษาท่ีสองของมนษุย ์

 

 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 

IU440 Foundation of Language Teaching 

                                                        3(0-6-3) 
Principles and theories of English language 
teaching; various approaches to language 
instruction management and teaching methods. 

IU440 ความรู้พืน้ฐานในการการสอนภาษา 

                                                        3(0-6-3) 
หลกัการและทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานในการสอนภาษาอังกฤษ 
วธีิการสอนและการจดัการเรียนการสอน 
 

 

HU440 Foundation of Language Teaching 
                                                              3(2-2-5) 
Principles and theories of English language teaching; 
various approaches to language instruction 
management and teaching methods. 
 

HU440 ความรู้พืน้ฐานในการการสอนภาษา 

                                                             3(2-2-5) 
หลักการและทฤษฎีท่ีเป็นพื ้นฐานในการสอนภาษาอังกฤษ 
วธีิการสอนและการจดัการเรียนการสอน 
 

Changed course code and 

number 

ปรบัรหสัวชิา 
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2.3 Minor Courses: 5 courses 15 credits 
The minor courses provided by School of Humanities and Applied Arts for students from 
other schools in the University. 
2.3 กลุม่วิชาโท: 5 วิชา 15 หน่วยกิต 
กลุม่วิชาโทท่ีคณะมนษุยศาสตรแ์ละประยกุตศ์ิลป์จดัใหน้กัศกึษาคณะอ่ืนไดศ้กึษา 
2.3.1 Business English (ภาษาองักฤษธรุกิจ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IU441 English for Business Training 

                                               3(2-2-5) 
Theories and practice of business training, training 
needs assessment, course design, implementation 
and evaluation as well as various approaches to 
training and situational effects. 
 
 

IU441 ภาษาอังกฤษเพือ่การจัดอบรมทาง 

ธุรกจิ                                      3(2-2-5) 

ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิการจดัอบรมทางธุรกิจ   การประเมิน

ความตอ้งการในการจัดอบรม การออกแบบการจัดการอบรม 

วธีิการจดัการอบรม  

การวดัและประเมินผลโครงการอบรมและผูเ้ขา้รบัการอบรม  

HU441 English for Business Training   3(2-2-5) 

 
Theories and practice of business training, training 
needs assessment, course design, implementation, and 
evaluation as well as management of business training 
operations. 
 
 

HU441 ภาษาอังกฤษเพือ่การจัดอบรมทางธุรกจิ                                                                

                                                  3(2-2-5) 
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิการจดัอบรมทางธุรกิจ การประเมิน
ความตอ้งการในการจัดอบรม การออกแบบการจดัการอบรม 
วธีิการจดัการอบรม การวดัและประเมินผลโครงการอบรม
และผูเ้ข้ารบัการอบรม 

 
  

 

Changed course code 
and number 
ปรบัรหัสวิชา 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IX501 Business English Conversation 
                                                       3(1-4-4)                                                                 
Practice of business English conversation in  
various business, work, and social settings, 
with an emphasis on fluency, accuracy, and 
appropriate expressions and vocabulary. 
 
IX501 Business English Conversation 

                                             3 (1-4-4)                                                                                                             
การสนทนาภาษาองักฤษในบรบิททางธุรกิจ การ
ท างาน และสงัคม โดยเนน้ที่ความถกูตอ้งและความ
คลอ่งในการใชภ้าษา ระดบัของภาษา การเลอืกใช้
ส  านวนและค าศพัทท์ี่ถกูตอ้งและเหมาะสมกบั
สถานการณต่์างๆ 
 

 
 

Removed 
ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IX502 Critical Reading for Business Technical 
Materials                                            3(1-4-4) 

Practice in reading and analyzing various kinds of 

authentic reading materials in  business 

(advertisements, billboards, product inserts, manuals, 

contracts, research articles, proposals, business news, 

etc.) with an emphasis on the ability to identify various 

styles of writing and how they are used to assist various 

interpretations, analysis of implication and inference, 

authors’ points of view and how to respond to and 

critique texts in terms of balance, persuasiveness and 

writing skills, as well as for their general communicative 

success.  

 

IX502 การอ่านเพือ่การคิดวิเคราะหท์างธุรกจิ 

                         3 (2-2-5) 

การฝึกอ่านและวิเคราะหข์อ้ความทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ 

ประกอบดว้ย โฆษณา ปา้ยประกาศ คู่มือการใชผ้ลติภณัฑ์ 

สญัญา บทความวจิยัและรายงานทางธุรกิจ ขอ้เสนอทางธุรกิจ 

ข่าวธุรกิจ โดยเนน้ท่ีความสามารถในการระบรูุปแบบของงาน

เขียนท่ีอ่าน การวเิคราะหเ์พ่ือท าความเขา้ใจกบัมุมมองของ

ผูเ้ขียน ความสามารถของผูเ้ขียนในการโนม้นา้วใหค้ลอ้ยตาม 

ความหมายท่ีแฝงอยู่ การโยงความคิด การแสดงความคิดเห็น

และประเมินคุณค่าของงานท่ีไดอ้่าน 
  

                                                           

 Removed 
ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IX503   Advanced Business Communication 
                3(2-2-5) 

IU302 Advanced Business Communication 

                                         3 (2-2-5)             

Principles and practice in communicating efficiently in 

English through various forms of business 

communication channels: business letters, inter-office 

memorandum, email messages, progress reports, 

resumes, and teleconferences, with an emphasis on 

appropriate and correct use of language, format, style 

and tone. 

 

HU302  การสือ่สารธุรกจิข้ันสูง        3 (2-2-5) 
หลกัการ เทคนคิ และการฝึกเพ่ือพฒันาทกัษะในการ
ส่ือสารธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพในหลากหลายรูปแบบ 
ประกอบดว้ย จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บนัทกึภายใน
ส านกังาน ขอ้ความอิเลก็ทรอนกิส ์รายงานการปฏิบตัิงาน
โดยสรุป การเขียนประวตัิย่อ การประชุมทางไกล โดยเนน้
ท่ีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความชดัเจนของ
ถอ้ยค าท่ีใช ้ รวมทัง้รูปแบบและระดับของภาษาท่ีมีความ
เหมาะสมกบัสถานการณท่ี์เกิดขึ ้
 

 Removed 
ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IX504 English for International Trade and Marketing                                                   
3(2-2-5) 

 
Study and practice in English language usage 
in international trade, marketing, and 
import/export procedures with an emphasis 
on technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in international trade 
and marketing environments. 
 

IX504 ภาษาอังกฤษเพือ่การค้าและการตลาด
ระหว่างประเทศ   3 (2-2-5) 

 
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้น
การคา้และการตลาดระหวา่งประเทศ 

 
 

 Removed 
ปรบัออก 

IX505 English for Hospitality Industry 
                                                        3(2-2-5) 

Study and practice in English language usage in 
the hospitality industry with an emphasis on 
technical terms, expressions, skills and 
documents necessary in tourism and hotel 
industry environments. 

IX505 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเทีย่ว           3 (2-2-5) 
  
ค าศพัท ์ ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว 
 

 Removed 
ปรบัออก 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

IX506 English for Public Relations 
                                                        3(2-2-5) 

Study and practice in English language usage in 
public relations with an emphasis on technical 
terms, expressions, skills and preparation of 
publicity materials. 

IX506  ภาษาอังกฤษเพือ่การประชาสัมพันธ ์

                                                    3(2-2-5) 
ค าศพัท ์ส  านวนภาษา ทกัษะ และเอกสารท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ ์

 

 Removed 
ปรบัออก 

 
2.3.2 Thai Language (ภาษาไทย) 

 
2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX901 Thai for Communication 1  
                                              3(2-2-5) 

 Alphabet, vowel and tone in Thai language; 
practice pronunciation in word and phrase levels; 
listening practice focusing on understanding the 
meaning; everyday life conversation; reading and writing 
alphabets, vowels and tone marks at words and phrase 
levels 
HX 901 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 1         3(2-2-5)                                                              
 
พยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ ในภาษาไทย ฝึกการออกเสียงใน
ระดบัค าและวลี ฝึกการฟังขอ้ความภาษาไทย  โดยใหส้ามารถ
เขา้ใจความหมาย ฝึกสนทนาโตต้อบสัน้ๆในชีวติประจ าวนั  
อ่านและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต ์ในระดับค าและวลี 
 
 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX902 Thai for Communication 2 
                                                              3(2-2-5) 
 Thai grammar at word, phrase and sentence 
levels; listening to simple messages focusing on 
understanding the meaning; conversation in simple 
situations, reading and writing at word, phrase and 
sentence levels 
 
HX 902 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 2         3(2-2-5) 
ไวยากรณไ์ทยในระดบัค า วลี และประโยค ฝึกการฟังขอ้ความ
ภาษาไทย  โดยใหส้ามารถเขา้ใจความหมาย สนทนาโตต้อบ
ในสถานการณง์่ายๆได ้ อ่านและเขียน ในระดบัค า วลี และ
ประโยค 

 

New course 

 HX903 Thai for Communication 3 
                                                      3(2-2-5) 
Listening and speaking in more complicated structures 
at phrase and sentence levels; more complicated 
everyday life conversation; reading and writing short 
messages 
 
HX 903 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3       3(2-2-5) 
ฟังและพดูระดบัวลีและประโยคท่ีมีโครงสรา้งซบัซอ้นมากขึน้ 
สนทนาโตต้อบสถานการณใ์นชีวติประจ าวนัท่ีซบัซอ้นมากขึน้ 
อ่านและเขียนขอ้ความสัน้ๆ 
 

 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX904 Thai for Business Communication 1  
                                                   3(2-2-5)                         
 Business vocabulary and expressions, 
listening, speaking, reading and writing in simple 
business related contexts 
 
HX 904 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ 1 

3(2-2-5) 
ศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ฟัง พดู อ่าน เขียน ใน
สถานการณง์่ายๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

 

New course 

 HX905 Thai for Business Communication 2 
                                                   3(2-2-5) 
 Business vocabulary and expressions, 
listening, speaking, reading and writing in more 
complicated business related contexts 

 
HX 905 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ 2 
                                                    3(2-2-5) 
ศพัทแ์ละส านวนท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ฟัง พดู อ่าน เขียน ใน
สถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งทางธุรกิจท่ีซบัซอ้นมากขึน้ 

 

New course 
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2.3.3 Japanese Language (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX 201 Japanese 1                       3(2-2-5) 
 Fifty characters of three types of Japanese 
characters; expressions for introducing oneself, greeting 
appropriate for each occasion, Number,  basic sentence 
structures, adjectives and verbs used in basic 
communication context including asking about prices 
and telling time 

HX 201 ภาษาญ่ีปุ่น 1                               3(2-2-5) 
 

ศกึษาอกัษรญ่ีปุ่ นทัง้ 3 ประเภท ประมาณ 50 ตวั 
ฝึกฝนส  านวนแนะน าตนเอง ค าทักทายที่ถกูตอ้งตาม
กาลเทศะ ตวัเลข โครงสรา้งประโยคพืน้ฐาน การใช้
ค  าคณุศพัทแ์ละค ากรยิาเพื่อใหส้ามารถสื่อสารอย่าง
ง่ายได ้ ไดแ้ก่ การถามราคา การบอกเวลา เป็นตน้ 
 
 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX 202 Japanese 2                             3(2-2-5) 
Pass: HX 201 Japanese 1 
 One hundred additional Kanji characters; 
basic sentence structures including expressing 
requirements, giving reasons, comparison, permission, 
requests; practice listening, speaking, reading and 
writing skills in a higher level focusing on applying 
correctly and appropriately as well as establishing good 
relationship with others 
 
HX 202 ภาษาญีปุ่่น 2                         3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 201 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 
ศึกษาอกัษรคนัจิเพิม่ขึน้อีกประมาณ 100 ตวั ฝึกฝนการใชรู้ป
ประโยคพืน้ฐานต่างๆ อาท ิ การแสดงความตอ้งการ                
การอธิบายเหตุผล การเปรียบเทียบ การอนญุาต การขอรอ้ง 
เสรมิสรา้งทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ในระดบัท่ีสงูขึน้โดย
เนน้ใหผู้เ้รียนสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
สามารถสรา้งสมัพนัธอ์ันดีกบัผูอ่ื้น 
 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX 203 Japanese 3                  3(2-2-5) 
Pass: HX 202 Japanese 2 
  
One hundred additional Kanji characters; sentence 
structures necessary for communication including 
prohibiting, explaining rules expressing one’s ability, 
ordering sequence of actions, giving opinion, reported 
speech, various complex sentences to boost a higher 
level of listening, speaking, reading and writing skills 
and to apply knowledge to various contexts 
 
HX 203 ภาษาญีปุ่่น 3                       3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 202 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 
ศึกษาอกัษรคนัจิเพิม่ขึน้อีกประมาณ 100 ตวั ฝึกฝนการใชรู้ป
ประโยคต่างๆ ท่ีจ าเป็นกบัการส่ือสาร อาท ิการหา้มปราม การ
ชีแ้จงกฎ ขอ้บงัคบั การบอกความสามารถ หารเรียงล  าดบั
เหตุการณก์่อนหลงั การแสดงความคิดเห็น การถ่ายทอด
ค าพดูของผูอ่ื้น ประโยคความซอ้นต่างๆ เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะ
ดา้นการฟัง พดู อ่าน และเขียนในระดบัท่ีสงูขึน้โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถ
สรา้งสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น 

 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX 204 Japanese 4                         3(2-2-5) 
Pass: HX 203 Japanese 3 
 One hundred and fifty additional kanji 
characters; more complicated sentence structures 
including conditional sentence, describing things, 
expressing intention, giving suggestions, appropriate 
use of language according to people and situations; 
reading short essays to boost a higher level of listening, 
speaking, reading and writing skills 
 
HX 204 ภาษาญีปุ่่น 4                                 3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 203 ภาษาญ่ีปุ่ น 3 
ศึกษาอกัษรคนัจิเพิม่ขึน้อีกประมาณ 150 ตวั ฝึกฝนการใช้
โครงสรา้งประโยคท่ีซบัซอ้นขึน้ อาท ิ การตัง้เง่ือนไข การ
บรรยายสภาพของสิง่ต่างๆ  การแสดงเจตนา การแนะน า การ
ใชภ้าษาใหเ้หมาะสมตามสถานการณแ์ละบคุคล ตลอดจนฝึก
การอ่านความเรียงระดบัสัน้เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะการฟัง พดู 
อ่าน เขียน ในระดับท่ีสงูขึน้ 
 
 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX205 Japanese Conversation 1        3(2-2-5)  
Pass: HX 202 Japanese 2 
 Daily life conversations practice using correct 
and appropriate vocabulary and expressions studied 
through simulation, role-play and assigned situations 
incorporating Japanese attitude, way of thinking, culture  
to create good understanding between sender and 
receiver of the message 
 
HX 205 การสนทนาภาษาญีปุ่่น 1          3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 202 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 
ศึกษาวธีิการสนทนาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัโดย
ใชค้ าศพัทแ์ละรูปประโยคท่ีไดเ้รียนมา โดยฝึกฝนจาก
สถานการณจ์ าลอง เหตุการณ์สมมติ หรือสถานการณ์ท่ีผูส้อน
ก าหนด เพ่ือใหส้ามารถใช้ส  านวนภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม ทัง้นีจ้ะสอดแทรกทศันคติ วธีิคิด ตลอดจน
วฒันธรรมของคนญ่ีปุ่ น ซึง่จะน ามาซึง่ความเขา้ใจอันดี
ระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้ง 
 
 

New course 
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2.3.4 Chinese Language (ภาษาจีน)  
 

2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

 HX 306 Chinese for Communication 1   
                                                    3(2-2-5) 
Pinyin Romanization system; correct pronunciation 
practice of sound in Chinese language; structure of 
Chinese characters; principles of Chinese character 
writing; high frequency Chinese radicals; two hundred 
basic words for simple communication; basic sentence 
structure; practice of listening, speaking, reading, 
writing and translation skills 
 
HX 306 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 1 
                                                     3(2-2-5) 

ระบบการถอดเสยีงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั 
(Pinyin Romanization) และการฝึกออกเสยีงภาษาจีน
ใหถ้กูตอ้ง โครงสรา้งตวัอักษร หลกัการเขียนตวัอกัษร 
และหมวดน าอกัษรจีนที่มีความถ่ีการใชส้งู ค  าศพัท์
พืน้ฐานเพื่อการสื่อสารเบือ้งตน้ ในวงค าศพัทท์ี่ไม่ต  ่า
กว่า 200 ค า โครงสรา้งไวยากรณพ์ืน้ฐาน การฝึก
ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน และแปล 

 
 

New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

  
HX 307 Chinese for Communication 2   
                                                            3(2-2-5) 
Pass: HX 306 Chinese for Communication 1 
Two hundred additional basic words for daily life 
communication; more complicated structures; practice 
of listening, speaking, reading, writing and translation 
skills 
 

HX 307 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 2         3(2-2-5) 
 

สอบผ่าน HX 306 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 

ค าศพัทพ์ืน้ฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั ใน
วงค าศพัทท์ี่เพิ่มขึน้จากเดิมไม่ต ่ากว่า 200 ค า 
โครงสรา้งไวยากรณท์ี่มีความซบัซอ้น การฝึกทักษะ
การฟัง พดู อ่าน เขียนและแปล 
 

 
New course 

  
HX 308 Chinese for Communication 3 
                                                           3(2-2-5) 
Pass: HX 307 Chinese for Communication 2 
Two hundred additional basic words for daily life 
communication; more complicated structures; practice 
of listening, speaking, reading, writing and translation 
skills 
 

HX 308 ภาษาจนีเพ่ือการสื่อสาร 3            3(2-2-5) 

สอบผ่าน HX 307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 

ค าศพัทเ์พื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั ในวง
ค าศพัทท์ี่เพิ่มขึน้จากเดิมไม่ต ่ากว่า 200 ค า 
โครงสรา้งไวยากรณท์ี่มีความซบัซอ้น การฝึกทักษะ
การฟัง พดู อ่าน เขียนและแปล 
 

 
New course 

  



220 
 

  

2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

  
HX 309 Fundamental Chinese for Business 
                                                             3(2-2-5) 
Pass: HX 308 Chinese for Communication 3 
Vocabulary, expressions and structures used in 
business; listening, speaking, reading, writing and 
translation practice from conversation, article and 
related news 
 
HX 309 ภาษาจนีเพือ่ธุรกจิข้ันพืน้ฐาน 
                                                             3(2-2-5) 

สอบผ่าน HX 308 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

ค าศพัท ์ส  านวน โครงสรา้งที่ใชใ้นธุรกิจ การฝึกทักษะ
การฟัง พดู อ่าน เขียนและแปลจากบทสนทนา 
บทความ ข่าวที่เก่ียวขอ้ง 
 

 
New course 

  
HX 310 Business Chinese for Tourism 
                                                         3(2-2-5) 
Pass: HX 308 Chinese for Communication 3 
Vocabulary and expressions used in tourism business; 
information about hotels and tourist attractions in 
Thailand and China focusing on speaking skills of both 
service providers and customers 

HX 310 ภาษาจนีเพ่ือธุรกิจการท่องเท่ียว 
3(2-2-5) 

สอบผ่าน HX 308 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

ค าศพัท ์ ส  านวน ที่ใชใ้นธุรกิจการท่องเที่ยว ขอ้มลู
เก่ียวกบัโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญทัง้ของ
ไทยและจนี โดยเนน้การฝึกทกัษะพดูทัง้ในส่วนของผู้
ใหบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร 
 

 
New course 
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2014 Curriculum 
หลักสูตร 2014  

Revised Curriculum of 2019  

หลักสูตรปรับปรุง 2019 

Remarks 
หมายเหตุ 

  
HX 311 Business Chinese for Entertainment 
                                                            3(2-2-5) 
Pass: HX 308 Chinese for Communication 3 
 Vocabulary and expressions used in various 
segments of entertainment business including 
documentary scripts for documentary, film, television, 
drama, interview and cartoon. 

HX 311 ภาษาจนีเพ่ือธุรกิจบันเทิง 
3(2-2-5) 

สอบผ่าน HX 308 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 

ค าศพัท ์ ส  านวน ที่ใชใ้นธุรกิจบนัเทิงประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ บทสารคดี บทภาพยนตร ์บทโทรทศัน ์บทละคร 
บทสมัภาษณ ์การต์นู เป็นตน้ 
 

 
New course 

  
HX 312 Chinese Business Culture 
                                                       3(2-2-5) 
Pass: HX 308 Chinese Communication 3 
Culture and concept in business transaction, practice 
and trait of Chinese people in various areas 
HX 312 วัฒนธรรมทางธุรกจิของจนี 
                                                      3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 308 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3 
วฒันธรรมและแนวคิดในการด าเนนิธุรกิจของชาวจีน ความ
เคยชินในพฤติกรรมการท าธุรกิจของคนจีน อุปนสิยัการท า
การคา้ของคนจีนในทอ้งถิ่นต่างๆ 
 

 
New course 
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2.3.5 Korean Language (ภาษาเกาหล)ี 
 

2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

  
HX801 Korean for Communication 1     3(2-2-5) 
 Korean Romanization system; correct 
pronunciation practice of sound in Korean language; 
structure of Korean characters; principles of Korean 
character writing; high frequency Korean radicals; two 
hundred basic words for simple communication; basic 
sentence structure; practice of listening, speaking, 
reading, writing and translation skills 
HX801 ภาษาเกาหลเีพือ่การสือ่สาร 1 

3(2-2-5) 
ระบบการถอดเสียงภาษาเกาหลีดว้ยอกัษรโรมนั (Pinyin 
Romanization) และการฝึกออกเสียงภาษาเกาหลีใหถู้กตอ้ง 
โครงสรา้งตวัอกัษร หลกัการเขียนตวัอกัษร และหมวดน าอกัษร
เกาหลีท่ีมีความถ่ีการใชส้งู ค าศพัทพ์ืน้ฐานเพ่ือการส่ือสาร
เบือ้งตน้ ในวงค าศพัทท่ี์ไม่ต ่ากวา่ 200 ค า โครงสรา้งไวยากรณ์
พืน้ฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน และแปล 
 
 

 
New course 
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2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

  
HX802 Korean for Communication 2      3(2-2-5) 
Pass: HX801 Korean for Communication 1 

 Two hundred additional basic words for daily life 
communication; basic sentence structures; practice of 
listening, speaking, reading, writing and translation skills 
 
HX 802 ภาษาเกาหลเีพือ่การสือ่สาร 2 

3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 801 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 1 
ค าศพัทพ์ืน้ฐานเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั ในวงค าศพัทท่ี์
เพิม่ขึน้จากเดิมไม่ต ่ากวา่ 200 ค า โครงสรา้งไวยากรณ์  การฝึก
ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนและแปล 
 

 
New course 

  
HX 803  Korean for Communication 3    3(2-2-5) 
Pass: HX 802 Korean for Communication 2 

 Two hundred additional basic words for daily life 
communication; basic sentence structures; practice of 
listening, speaking, reading, writing and translation skills 
HX 803 ภาษาเกาหลเีพือ่การสือ่สาร 3 

3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 802 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 2 
ค าศพัทพ์ืน้ฐานเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั ในวงค าศพัทท่ี์
เพิม่ขึน้จากเดิมไม่ต ่ากวา่ 200 ค า โครงสรา้งไวยากรณ์  การฝึก
ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนและแปล 
 
 

New course 
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2014 Curriculum Revised Curriculum of 2019  

 

Remarks 

 HX 804 Fundamental Business Korean 
                                                             3(2-2-5) 
Pass: HX803 Korean for Communication 3 
 Vocabulary, expressions and structures used in 
business; listening, speaking, reading, writing and 
translation practice from conversation, article and related 
news 
 
HX 804 ภาษาเกาหลเีพือ่ธุรกจิข้ันพืน้ฐาน 
                                                           3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 803 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 
ค าศพัท ์ส  านวน โครงสรา้งท่ีใชใ้นธุรกิจ การฝึกทกัษะการฟัง พดู 
อ่าน เขียนและแปลจากบทสนทนา บทความ ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
New course 

  
HX 805 Korean Business Culture           3(2-2-5) 
Pass: HX 803 Korean for Communication 3 
 Culture and concept in business transaction, 
practice and trait of Korean people in various areas as well 
as Korean organization culture 
HX 805 วัฒนธรรมทางธุรกจิของเกาหล ี
                                                                 3(2-2-5) 
สอบผา่น HX 803 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3 
วฒันธรรมและแนวคิดในการด าเนนิธุรกิจของชาวเกาหลี ความ
เคยชินในพฤติกรรมการท าธุรกิจของคนเกาหลี อุปนิสยัการท า
การคา้ของคนเกาหลีในทอ้งถิ่นต่างๆ และวฒันธรรมองคก์รใน
ประเทศเกาหลี 
 

New course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



225 
 

ภาคผนวก  ข. 
ผลงานวชิาการ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

Appendix B 
Publication of Faculty Members Responsible for the Program 

 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดรุณี ดุจสิค 
Assistant Professor Dr.  Darunee Dujsik 

1. Dujsik, D. & Zhu, W. (2016) Rhetorical Structure of Marketing Research Articles for Academic 
Writing. Rangsit Journal of Educational Studies. Rangsit University, 3 (1). pp.1-22.  

2. Dujsik, D. (2017). Empowering Thai EFL Students in Discussion-Based Seminar Classrooms. 
ความรูเ้ดินทาง รวมบทความวิชาการสายมนษุยศาสตรใ์นโอกาส 36 ปี, School of Humanities and Applied 
Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, pp.45-57. 

 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พรพรรณ บุญพัฒนาภรณ ์

  Assistant Professor  Pornpan Boonpattanaporn 
   

1. Boonpattanaporn, P. (2015). Communication in AEC Multicultural Workplaces. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปีที่ 35 ฉบบัที่ 3 University of the Thai Chamber of Commerce 
University Journal, 35 (3), pp. 216-234. 

2. Boonpattanaporn, P. (2017).Grammar and Communicative English Teaching in Thai 
Educational Context. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 2  University of the 
Thai Chamber of Commerce University Journal, 37 (2), pp.152-169. 

3.  Boonpattanaporn, P. (2017). English as a Medium of Instruction and Low English Proficiency 
Students: Challenges to Be Handled. ความรูเ้ดินทาง รวมบทความวิชาการสายมนุษยศาสตรใ์น
โ อ ก า ส  3 6  ปี ,  School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of 
Commerce, pp.59-75. 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ฐนิษญา จริิยะสิน 
Assistant Professor Dr.  Tanisaya Jiriyasin 

1.  Jiriyasin, T. (2017). Activating English Learning of ESL/EFL Learners with Performance-based 
Learning: Framework, Discussion, and Implications. ความรูเ้ดินทาง รวมบทความวิชาการสายมนษุยศาสตรใ์นโอกาส 
36 ปี. School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, pp. 
115-128. 

 

2. Jiriyasin, T. (2018). Co-construction of Knowledge during the Planning Time of New and 
Repeated Story-telling Tasks: A Qualitative Study of Outgrowths and Outcomes.  The Online 
HMA Journal: Special Issue (HMAJ), Vol 1, pp. 107-125.  Retrieved from 
http://humanities.utcc.ac.th/index.php/hmaj1- 

 
 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ์ 
 Assistant Professor Suttinee Chuanchaisit 

1. Chuanchaisit, S. (2017). Teachability and Application of Test-taking Strategies: Should Test-
taking Strategies be Taught? ความรู ้เ ดินทาง รวมบทความวิชาการสายมนุษยศาสตร ์ ในโอกาส 36 ปี .  School of 
Humanities and Applied Arts. University of the Thai Chamber of Commerce. pp. 93-113. 

2. Chuanchaisit, S. (2018). Developing Communication Strategies in Applied Linguistics. The 
online HMA journal (Special issue): Weaving research and classroom practice. School of 
Humanities and Applied Arts. University of the Thai Chamber of Commerce. 

 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ปรียานุช จนัทรป์ระเสริฐ 

Assistant Professor Preeyanuch Chanprasert 
Chanprasert, P. (2017). Challenges and Adjustments Faced by Cambodian College Students 
in Thailand. ความรูเ้ดินทาง รวมบทความวิชาการสายมนษุยศาสตรใ์นโอกาส 36 ปี. School of Humanities and Applied 
Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, pp. 77-91. 
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ภาคผนวก  ค. 
หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560    

Appendix C 
General Education Course, Revised Curriculum B.E.2562 

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดบัปริญญาตรี 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเลก็นอ้ย) 

เริ่มภาคต้น ปกีารศึกษา 2562 
General Education Courses for Bachelor’s Degree Program 

Revised Edition, Year 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
 



228 
 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดบัปริญญาตรี 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. ชื่อหมวดวิชา 
1.1 ชื่อภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ: General Education Courses 

2.  สถานภาพและหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 2.1 สถานภาพหลกัสูตร 

 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) 
 2) สภาวิชาการ  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  ในการประชุมครัง้ที ่3/2562  เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2562 
 3) สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) ในการประชุมคร้ังที ่4/2562 (335) เม่ือวันที่  12 กรกฎาคม 2562 
เริ่มภาคต้น  ปีการศึกษา 2562 
 2.2  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  

3.   วัตถุประสงค์ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางปญัญา และคณุธรรม จริยธรรมในการพัฒนาตนเองให้
เป็นคนดแีละการพัฒนาสงัคมให้อยูด่ีมีสุขอย่างยัง่ยืน 
 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลงและมีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล 
 3) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล มีความรับผดิชอบ อดทน ใจกว้างในการรับฟงัความ
คิดเห็นที่แตกต่าง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตวัเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมที่หลากหลาย 
 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ธุรกิจและการประกอบการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการริเร่ิม
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวติ 

4.  ก าหนดการสอน 
 ใช้กับทุกหลักสูตรทีเ่ปดิสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 ตั้งแตภ่าคต้น   ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

5. นักศึกษา 
 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 ตั้งแตภ่าคต้น   ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

6. อาจารย์ผู้สอน 
 เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้รับมอบหมายใหส้อนรายวิชาใน 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหรืออาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลยัเชญิให้เป็นผู้สอนตามความเหมาะสม 
7.     หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
     ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มีการเรียนหมวด- 
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     วิชาศึกษาทั่วไป รวม 30 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  7.1 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต  
  7.1  General Education Courses: 30 credits 
  7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
  7.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
  7.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
  7.1.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
  7.1.5  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติและสงัคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 
 

 7.2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังน้ี 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills Courses) 

กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
รหัสวชิา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  

 (English for Communication 1*)   
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 

(English for Communication 2*) 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ

คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* หรือ

คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* หรือ

คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ**         
(Presentation and Public Speaking 
Skills**) 

3(3-0-6) เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาตามก าหนด** 

 
* หมายเหตุ  

1. นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ นักศึกษาท่ีเรียน
ในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4 วิชาคือ   
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1  
และ GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2   และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เห็นชอบ 

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 
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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. นักศึกษาท่ีย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค
เรียนท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 2  ท่ีเข้าศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นับจากวันท่ีผลสอบประกาศและต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้  

 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. หลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่านั้น 

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

เกณฑ์ ข. หลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ  
ในการเรียนการสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or other 
languages  

as a medium of instruction 
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  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  ข้ึนไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ข้ึนไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ข้ึนไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ข้ึนไป   
ใช้ทดแทนรายวิชา 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 

   2.1  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น  เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดย
ย่ืนผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก.  จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ๆ    และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
  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 าหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ   ในการเรียนการสอน  
  2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium of instruction. 
   2.2.1  เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น  ๆ  ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ท่ีได้ รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจ านวน  
หน่วยกิตครบตามท่ีหลักสูตรก 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 นักศึกษาท่ีขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยย่ืนผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์ ข.   ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ก.  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น  ๆ    และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เห็นชอบ 
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   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. 
** หมายเหตุ 
 เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีข้ันสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ (Presentation 
and Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai for Careers) --แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
Remark: 
 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program) 
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are require to enroll to study GE067 
Presentation and Public Speaking Skills instead to enroll to GE001 Thai for Careers.  
 
 
 
 
 
 
 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จ านวน 3  หน่วยกิต       

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนย์สู่การเปน็ฮีโร่ ***                                   
(From Zero to Hero***) 

3(3-0-6) เฉพาะนักศึกษา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาตาม
ก าหนด*** 

*** หมายเหตุ 
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่ (From Zero to 
Hero) แทนรายวิชา GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation – Driven Entrepreneurship)  
Remark: 
 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program) 
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are require to enroll to GE120 From 
Zero to Hero instead to enroll to GE101 Innovation-Driven Entrepreneurship.  
 
 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Course)   จ านวน 3  หน่วยกิต  

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  
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GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม**** 
(Foundation of Programming****) 

3(2-2-5) เฉพาะนักศึกษา
หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชา
ตามก าหนด**** 

 
**** หมายเหต ุ

เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Foundation 
of Programming) แทนรายวิชา GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding) 
Remark: 
 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program) 
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are require to enroll to study GE210 
Foundation of Programming instead to enroll to GE201 Digital Innovative Thinking and Coding.  
 
 
ส่วนที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 9 credits 

from the following course groups: 
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   
GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1         

(Chinese for Conversation and Communication 
1) 

3(2-2-5)  

GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2         
(Chinese for Conversation and Communication 
2) 

3(2-2-5)  

GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3         
(Chinese for Conversation and Communication 3) 

3(2-2-5)  

GE012 พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน                        3(2-2-5)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

(Chinese Listening and Speaking Enhancement) 
GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน                            

(Chinese Reading and Report) 
3(2-2-5)  

    
   2) กลุ่มทกัษะการสื่อสาร   
GE051 มิติแห่งศัพท ์ 3(3-0-6)  

 (Aspects of Vocabulary)   
GE052 การเขยีนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6)  

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

 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)  

 (Reading for Life Development)   
GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  

 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
    
GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3(3-0-6)  
 (Transmedia Storytelling)   
GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)  
 (Basic Thai Reading)   
GE060 การเขยีนภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)  
 (Basic Thai Writing)   
GE061 การอ่านและการเขยีนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
 (Academic Thai Reading and Writing)   
GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  
 (Thai for Communication)   
GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Listening and Speaking)   
GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  
 (English Pronunciation)    
GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5)  
 (Presentation in English)   
GE066 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
 (Academic English Reading and Writing)   
GE068 การเขยีนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์  

(Scientific Writing and Presenting) 
3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE069 การเขยีนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Writing, Storytelling, and Performing) 

3(3-0-6)  

 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธรุกิจและความรบัผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and Beauty)   
GE110 สัมมนาทฏิฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Right View Entrepreneurship)   
GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขบัเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 3(3-0-6)  
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 1)   
GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขบัเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 2 3(3-0-6)  
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 2)   
GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขบัเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 3 3(3-0-6)  
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 3)   
GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 3(3-0-6)  
 (Innovation Drive Entrepreneurial Project 1)   
GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 3(3-0-6)  
 (Innovation Drive Entrepreneurial Project 2)   
GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Accounting for Entrepreneur)   
GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชยี 3(3-0-6)  
 (Economies of Asian Countries)   
GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Social Enterprise)   
GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 3(3-0-6)  
 (Consumer Economics)   
GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง                       

(Fundamentals of self-management) 
3(3-0-6)  

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน                        
(Intensive Pitching Workshop) 

3(3-0-6)  

GE123 พื้นฐานการเงิน                                          
(Basics of Finance) 

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม ่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวเิคราะห์ส าหรับธรุกิจ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอางเพื่อสขุภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   
GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 3(3-0-6)  
 (Recycling Business)   
GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น            

(Counting and Elementary Probability) 
3(3-0-6)  

GE212 พื้นฐานสถิติ                                                
(Basics of Statistics) 

3(3-0-6)  

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์                                      
(Basic of Computers) 

3(3-0-6)  

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์                                  
(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6)  

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์                        
(Mathematical Foundations of Computing) 

3(3-0-6)  

GE216 พีชคณิตเชิงเสน้                                                3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

(Linear Algebra) 
 
 
 

4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร ์

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  

 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกลิ่นสเีสียง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนพินธใ์นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี  สิรนิธร รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร ี
3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)   
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศิลป์ไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
GE312 การขับร้อง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พัสตราภรณ ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
GE318 การละเลน่และเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
    
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   
GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6)  
 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE359 การจัดการพิพิธภณัฑ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรัชญาตะวนัตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวนัออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6)  
 (Rice Culture)   
GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คยีง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สนิค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6)  
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Tradition and Festival in Thailand)   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE3755 ประวัติศาสตร์แอนเิมชัน่ 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์ 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)   
GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Culture and Traditions)   
 

5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 

GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ 3(3-0-6)  
  (Discovery of Learning Society)   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทนัสื่อ 3(3-0-6)  
  (Media Literacy Skill)   
GE404 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(3-0-6)  
 (Adolescent Psychology)   
GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)  
 (Developmental Psychology)   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  
 (Psychology for Self-Management)   
GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6)  
 (Psychology for Teamwork)   
    
GE408 การพัฒนาบคุลิกภาพผูน้ า 3(3-0-6)  
 (Personality Development for Leaders)   
GE409 แฟชั่น 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6)  
 (Science of Happiness)   
 2)  กลุ่มสังคมย่ังยืน   

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยังยนื 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพยส์ินทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมศิาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE458 มโนทศันเ์รื่องความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชวีิต 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
    
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 3(3-0-6)  
 (Anti-Corruption Culture)   
GE463 การรู้เท่าทันการคอรปัชั่น 3(3-0-6)  
 (Understanding Corruption)   
GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Corporate Social Responsibilities)   
GE465 การบริการชุมชน                                          

(Community Service) 
3(3-0-6)  

 

7.3 ค าอธิบายรายวิชา 
7.3.1 ส่วนท่ี 1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปน้ี 
 7.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
  1) กลุ่มวิชาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Careers)  
          พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
           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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication 1)  
           พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น

ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ    
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การพูดทักทาย เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดงความ
คิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           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. 

   
GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

               พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดย
เน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่
ซับซ้อนขึ้น  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ า วัน รวมทั้งการน าเสนอและ
เปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
            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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์
น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ
ส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
           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 
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conversation; presenting, comparing, and analyzing business 
information; reading news or articles for details and summarizing main 
ideas; external readings and self-study lessons 

   
GE005  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1  หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

        พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือ
บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลา
และการศึกษาด้วยตนเอง 
           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 

 

GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ         
(Presentation and Public Speaking Skills) 
การน าเสนอแนวคิดด้านงานเทคโนโลย ีการน าเสนอภายในเวลาที่ก าหนด การพูดในที่
สาธารณะเพื่อโน้มน้าวนักลงทุน ทักษะการน าเสนอส่วนบคุคล เรียนรู้เก่ียวกับภาษา
กาย การใชส้ไลด์เพื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการใช้ค าพดูให้เป็นสิง่ที่
มีค่าน่าฟัง 
        Pitching technology concepts within the time limit, public 
speaking that attends the capital venture, personal presentation skills, 
body language, using slides effectively, and how to hack the spoken 
word into something worth listening to. 

3(3-0-6) 

 
7.3.1.2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ 

ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและ
โอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
คุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
      Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, 
skills, mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and 
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generate ideas for solving problems and creating value, as well as 
development for business practice 

GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่                                    
(From Zero to Hero) 
กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอัพ  กระบวนการ แนวคิด เตร่ืองมือและความท้าทาย
ของการสร้างธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  โครงสร้างและแนวคิดตลาดที่ส าคัญ  
กระบวนการการน าไอเดียมาสู่ตลาดโดยใช้กรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดยีที่
เป็นที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์แรงยึดเหน่ียวส าหรับสตาร์ทอัพ 
ความสามารถและความน่าสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
Frameworks of creating startups. The process, concepts, tools, and 
challenges of creating a successful new venture. Key market structures 
and concepts. Process of bringing ideas to market using popular idea 
validation frameworks and methodologies. Business model design and 
cohesive strategy for startups. Capabilities and interest in being an 
entrepreneur. 

3(3-0-6) 

 
7.3.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6) 
 (Digital Innovative Thinking and Coding)  
          แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิด
นวัตกรรมทีต่อบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
        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 

 

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม                              
(Foundation of Programming) 
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร นิพจน์ การก าหนดค่า โครงสร้าง
พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟังก์ชัน 
 Introduction to building blocks of programming, primitives, expressions, 
assignments, and functions 

3(2-2-5) 

 
 
 
7.3.2 ส่วนท่ี 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปน้ี 
 7.3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
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 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Malay for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บท

พูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดง
ความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
          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 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Vietnamese for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
          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 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Burmese for Communication)  
        ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  บทพูด

พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียนแสดง
ความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
          Burmese language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main 
ideas, and basic paragraph writing 

 

GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1         
(Chinese for Conversation and Communication 1) 
          ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ
โครงสร้างระดับพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          Pre-sessional course for fundamental Chinese listening, speaking, 
reading and writing skills. The course emphasizes on basic vocabulary for 
daily communication and efficient professional use. 

3(2-2-5) 

GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2         
(Chinese for Conversation and Communication 2) 
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ
โครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3(2-2-5) 
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             Intermediate course for Chinese listening, speaking, reading and 
writing skills. The course emphasizes on intermediate level vocabulary 
for daily communication and efficient professional use. 

GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3         
(Chinese for Conversation and Communication 3) 
    ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้น
โครงสร้างประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการเล่าเร่ือง เพื่อใช้สื่อสารในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    Proficiency course for advanced Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills. The course emphasizes on sentence structure and 
narrative discourse for efficient professional use. 

3(2-2-5) 

GE012 พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน                        
(Chinese Listening and Speaking Enhancement) 
        พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 
    Course for Chinese listening and speaking skills improvement for daily 
usage under simulated events. 

3(2-2-5) 

GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน                            
(Chinese Reading and Report) 
     ทักษะการอ่านเร่ืองสั้น บทความสั้น เพื่อจับใจความพร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญเป็น
ภาษาพูดและเขียน 
      Course for interpretation and key summarization of short story and 
passage. 

3(2-2-5) 

   
   
 2)  กลุ่มทกัษะการสื่อสาร  

GE051 มิติแห่งศัพท ์  
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์ กับการเ รียนภาษา โครงสร้างศัพท์   ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การบัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้
พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         Vocabulary and language learning, word structures, spelling and 
pronunciation, word meaning, history of words, word usage, neologism 
(coining new words), dictionary usage skills, comparative study of English 
and Thai words 

 

   
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวจิัย 3(3-0-6) 
 (Research and Academic Project Writing)  
        โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ   เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการทาง

วิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 



246 
 

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

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Reading and Writing)  
         หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และ

ส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความ
บทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการเขียนทาง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 
        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 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพันธ์ระหว่างการ

อ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์
และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชีวิตและการ
ปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
         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 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 
 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การวางแผนการพูดและ

การใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา 
และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจใน
ลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
          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 
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technology in speaking and oral presentation, various types of speaking 
and business presentation practice including briefings, presentations 
aimed at business competition, press conferences, etc. 

   
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน์  มิติทางวัฒนธรรม และ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับ
ค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมที่ มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับ
วัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการ
ยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
          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 

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เน้ือหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 
        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 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3(3-0-6) 
 (Transmedia Storytelling)  
         ความส าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้งห้ากับการเล่าเร่ือง 

หลักการเล่าเร่ืองบนพื้นฐานของความเป็นของแท้  ความไว้ใจ  และความดึงดูดใจ  
เพื่อกระตุ้นการตอบสนองชเงบวกและกระตือรือร้นจากผู้รับสารฝึกการเล่าเร่ืองข้าม
สื่อหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล  เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ความ
บันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจและสังคม 
         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 
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traditional and digital platforms, for entertaining and developing 
creativity in solving business and social problems. 

   
   
GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Basic Thai Reading)  
           หลักการอ่านที่ถูกต้อง  การก าหนดสายตา ความเร็วในการอ่าน การฝึกอ่าน

ข้อความประเภท    ต่าง ๆ  ทั้งเร่ืองทั่วไปและเร่ืองวิชาการ เพื่อความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน 
          Accurate principles of reading, eye movement, and speed 
reading. Practice of reading a variety of general texts and academic texts 
for enhancing knowledge, pleasure, and positive attitudes towards 
reading. 

 

   
GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 (Academic Thai Reading and Writing)  
         หลักและการฝึกเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและแบบ

เขียนโดยอิสระ โดยเน้นความถูกต้องในเร่ืองภาษาและการสื่อความหมาย 
        Principles and practice of writing various types of texts for both free 
writing and controlled writing, emphasising accuracy of language and 
meaning-making. 

 

   
GE062 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (Thai for Communication)  
        การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          Development of using standard Thai, principles of listening, 
speaking, reading and writing; using language to deliver thoughts 
systematically and communicate effectively. 

 

   
GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5) 
 (Thai Listening and Speaking)  
 หลักการฟัง การฝึกฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดที่จ าเป็นจากบทฟัง

ประเภทต่าง ๆ     หลักการพูด มารยาทการพูดและการฝึกพูดหัวข้อต่างๆ 
       Principles of listening: listening for main ideas and for supporting 
details from different types of listening. Principles of speaking: manner 
of speaking and speaking practice for different topics 

 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 (English Pronunciation)  
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             ระบบการออกเสียงการฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและประโยค
ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆโดยเน้นเร่ืองการออกเสียงสูงต่ าและเสียงหนักเบาในค าและ
ประโยคเพื่อประโยชน์ในการพูดและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการฝึกออกเสียง
ด้วยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  
            English pronunciation system, pronouncing consonants, vowels, 
and sentences in English from various media. The emphasis of the pitch 
of voice used, word stress, and sentence stress for their speaking and 
reading skills. Self-practice with the pronunciation via provided electronic 
media. 

 

   
GE065 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5) 
 (Presentation in English)  
            การสรุปเน้ือหาที่ต้องการน าเสนอเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อน าเสนอ

ภาษาอังกฤษตลอดจนการน าเสนองานปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ 
          Summarising information to be presented, techniques in giving a 
presentation, and the production of presentation media together with 
giving the oral presentation. 

 

   
GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 (Academic English Reading and Writing)  
            การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการจากสื่อประเภทต ารา 

บทความ และรายงาน  ทักษะการอ่านประกอบด้วยการอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่าน
เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การเข้าใจค าศัพท์เฉพาะทาง และการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
วิพากษ์  ทักษะการเขียนประกอบด้วยโครงสร้างการเขียนบทความและรายงานการ
วาง โครงร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การปรับปรุงและแก้ไขฉบับร่าง การใช้
ค าเชื่อมในงานเขียน ทักษะการอ้างอิงข้อมูล  
           Development of academic reading and writing skills from 
academic texts, articles, and reports. Reading skills include reading 
comprehension, reading for specific information, dealing with technical 
terms, and analytical and critical reading. Writing skills encompasses 
writing organization of a report and an article, outlining ideas, writing first 
drafts, editing, revising, using cohesive devices, and referencing. 

 

GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์            
(Scientific Writing and Presenting) 
 พื้นฐานของการเขียนและการน าเสนอทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การสื่อสาร ส าหรับข้อก าหนดของซอฟต์แวร์และ API เพื่อการน าเสนอทางเทคนิค 
การศึกษาความต้องการของผู้ชม เคร่ืองมือการเขียนและการน าเสนอ การสร้างสื่อ
ภาพรวมและแผนภูมิ 
 Fundamentals of writing and effective technical presentation, 
technical presentation and communication style for software and API 

3(3-0-6) 
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requirements, study of audience needs, writing and presentation tools, 
creating media including diagram and charts. 

GE069 การเขียนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์  
(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 
แนวคิดและความคิดร่วมสมัยของการเล่าเร่ืองและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
สตาร์ทอัพ  เทคนิคการเขียนและการน าเสนอมุมมองของการสร้างทีมเพื่อการ
พัฒนาการน าเสนอเร่ืองราวอย่างมีนวัตกรรมต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพ 
 The contemporary ideas and concepts of creative storytelling 
write-up and performance for startups. Techniques of writing a fiction 
and presentation. Viewpoints of establish team for developing innovative 
storytelling presentation to the potential investors. 

3(3-0-6) 

 
7.3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE102 จริยธรรมธุรกจิและความรบัผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ ความ

รับผิดชอบของธุรกิจท่ีพึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 
      Ethics for doing business, case studies in business ethics, business 
responsibility to society, environment, customers, employees, and 
investors 

 

   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Design Thinking)   
           หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเข้าใจปัญหาต่าง  ๆ  

โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลัก   การทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวน
ซ้ าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็น
ช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎี
และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     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 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 
 (Online Business)  
     ประเภทของธุรกิจออนไลน์  พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์  การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน์  การเร่ิมต้นท าธุรกิจ และการสร้าง
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เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์ เทคนิคการ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์  การตลาดบนสื่อสังคมส าหรับธุรกิจออนไลน์  และ
จรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน์   
          Types of e-commerce, online shopping behavior, online business 
environment analysis and online business plan, and how to start and 
create online business website, create marketing strategies for online 
business, website promotion techniques, social media marketing for 
online business, and online business ethics. 

   
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Law for Entrepreneurs)  
           กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ 

การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และ
สัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ 
     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 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (E-Commerce Law)  
           กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซ้ือขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
          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 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซ้ือขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซ้ือขายหุ้นแบบต่าง ๆ   การใช้
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แอปพลิเคชันต่าง ๆ  ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ 
          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 การบริหารความม่ังค่ัง 3(3-0-6) 
 (Wealth Management)  
               การวางแผนทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับตลาดการเงินและความ

เสี่ยงในการลงทุน การลงทุนที่น าไปสู่ความม่ังคั่งผ่านการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร 
อสังหาริมทรัพย์ ทองค า การประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม 
และการวางแผนการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี 
          Financial planning, financial market and investment risk. Wealth 
investments via bank deposits ,gold , real estate, bonds, mutual funds, 
investment trusts and investment planning for the tax benefits. 

 

   
GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Food Business for Wellness and Beauty)  
           ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิต
ในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food in wellness and beauty, 
types and examples of commercial food products for wellness and 
beauty, production processes and controls of food production for 
wellness and beauty, trends in food production for wellness and beauty 

 

   
GE110 สัมมาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Right View Entrepreneurship)  
             ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการและเทคนิคใน

การพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  การน าสัมมาทิฏฐิมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 
           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. 
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GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 1)  
 เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE101 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

            การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหา
และนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การ
ทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการประกอบการ 
(ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้างความเข้าใจถึง
กระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุ่งเน้นใน
โครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซ่ึงท าการ
ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเรียนรู้ในด้านมายเซ็ทและกระบวนการของ
การสร้างการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
อย่างลึกซ่ึง ทั้งน้ีรายวิชาน้ียังมุ่งเน้นกระบวนการส ารวจค้นหา ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิด
ของขั้นตอนที่ 0 และเคร่ืองมือในการออกแบบเชิงความคิด 
          Project based learning and challenge in process of exploring and 
defining problem, value, people, a range of solutions and technology, 
and a range of necessarily resources and capability which is crucial and 
related to successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This course will 
build to understand the process of innovation-driven entrepreneurship 
focusing on a cross- disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed 
to give students an intensive, deep learning experience in the IDE 
mindset and process. This course has a greater emphasis on the Explore: 
Step 0 mindset and the tools of design thinking. 

 

   
GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 2 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 2)  
 เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE111 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

            การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหา
และนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การ
ทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการประกอบการ 
(ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้างความเข้าใจถึง
กระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุ่งเน้นใน
โครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซ่ึงท าการ
ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านกรอบแนวคิดการสร้างการประกอบการที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมให้มากกว่า โดยจะเน้นการใช้กระบวนการและมุ่งเน้นแนวคิด
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ในด้านการทดลองและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการ
การณ์ที่แตกต่างในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   
         Project based learning and challenge in process of exploring and 
defining problem, value, people, a range of solutions and technology, 
and a range of necessarily resources and capability which is crucial and 
related to successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This course will 
build to understand the process of innovation-driven entrepreneurship 
focusing on a cross- disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed 
to develop students’  IDE Mindset further beyond the prior level and 
required more rigorous use of the IDE process, with a great emphasis on 
the Experiment mindset and rapid prototyping through learning 
experience in a different innovation or technology. 

GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 3 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 3  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE112 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

 การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหา
และนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การ
ทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดยการประกอบการ 
(ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้างความเข้าใจถึง
กระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุ่งเน้นใน
โครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซ่ึงท าการ
ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านกรอบแนวคิดการสร้างการประกอบการที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษามีความม่ันใจและความ
ต้องการที่จะ มองต่าง คิดใหญ่ และท าเล็ก ในรายวิชาน้ีจะเน้นการใช้กระบวนการ
การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่เพิ่มเติมในส่วนการด าเนินการจริงจาก
โอกาสทางการประกอบการโดยจะต้องเขา้ใจในการขยายตวัและการจัดหาเงนิทุนผา่น
การเงินของผู้ประกอบการ   
              Project based learning and challenge in process of exploring 
and defining problem, value, people, a range of solutions and 
technology, and a range of necessarily resources and capability which is 
crucial and related to successfully Explore, Experiment with, and Execute 
on an entrepreneurial driven innovation (the output of IDE). This course 
will build to understand the process of innovation- driven 
entrepreneurship focusing on a cross- disciplinary project of high impact 
to UTCC and it stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in 
which designed to develop students’ IDE Mindset, with a goal of giving 
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students the confidence and willingness to See Different, Think Big, and 
Act Small. This course required more rigorous use of the IDE process, 
with an additional emphasis on how to Execute on and IDE opportunity, 
with an understand of scaling and entrepreneurial finance for seeking 
funding. 

   
   
   
GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 3(3-0-6) 
 (IDE Project 1)  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE111, GE112, และ GE113 

           ศึกษาผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหาและนิยาม
ปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร
และขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและเก่ียวข้องปัญหาและความท้าทายที่นักศึกษา
เลือก ทั้งน้ีจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยโครงการจะต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถที่ขยายตัวได้และสามารถที่จะท าให้เกิดความน่าสนใจและใหญ่กว่าโครงการ
ที่นักศึกษาเคยได้ด าเนินการมา 
             Project based learning and challenge in process of exploring 
and defining problem, value, people, a range of solutions and 
technology, and a range of necessarily resources and capability which is 
crucial and related to selected project by student.  Student’ s project 
must be approved by an IDE committee. It must be an IDE scale project 
and should be more exciting and bigger than previous project that 
students have done. 

 

   
GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 3(3-0-6) 
 (IDE Project 2)  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE114 

          ศึกษาผา่นโครงการต่อเน่ืองจากวิชา โครงการการประกอบการที่ขับเคลื่อน
โดยนวตักรรม 1 (IDE Project 1)  
          Continuous Project based learning and challenge after IDE Project 
1 

 

   
GE116 การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
 (Accounting for Entrepreneur)  
      หลักการเบื้องต้นทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษีอากร ส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
     Basic principles of financial accounting, managerial accounting and 
taxation for entrepreneur 
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GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6) 
 (Economies of Asian Countries)  
            ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่ส าคัญใน

เอเซีย ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ัน ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ 
ในเอเซียและทั่วโลก  

     Economies and the development of some important Asian 
countries. This course also includes economic, social, and political 
factors that affect these economies as well as economic relationship 
with other Asian countries and the rest of the world. 

 

   
GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
 (Social Enterprise)  
         ความหมาย แนวคดิ หลักการ ความส าคัญและคุณค่าของการสร้างกิจการเพื่อ

สังคม ศึกษาเทคนิคการด าเนินการ รวมทัง้โอกาส ปญัหา และอุปสรรคเก่ียว กับการ
สร้างกิจการเพื่อสงัคม โดยการใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบตัจิริงในชุมชน 
           Meaning, concept, principles, importance and value of social 
enterprise. Techniques for managing including opportunities, problems 
and obstacles relating to managing social enterprise using case studies 
and real projects with local communities. 

 

   
GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 (Consumer Economics)  
        ความส าคัญของผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจ แหล่งที่มาของรายได้และรายได้ที่

ใช้ได้จริง ปัจจัยที่ก าหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ 
สินเชื่อเพื่อการบริโภค   การใช้บริการประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการเงนิ
ส่วนบุคคล แผนการออมและการเลือกรูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุนและ
การเลือกวิธีการลงทุน บริการที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค การควบคุมราคาสินค้า และการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
    Importance of consumers to the economic system, source of incomes 
and disposable income, factors that determine the choice of 
consumption, and principles in making decisions to buy products and 
services., consumption credit, using the insurance and life insurance, 
personal financial planning, saving plan and the way of choosing it types, 
planning for investment and selection of how to invest, government 
service for consumers, price control and consumers protection . 

 

GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง                       
(Fundamentals of self-management) 

3(3-0-6) 
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        การบริหารจัดการตนเอง รู้จักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลัว ความ
สงสัย แรงบันดาลใจ แรงเฉื่อย ความตื่นเต้น ความโกรธ ความกระวนกระวาย การ
ตัดสิน การจัดการกับความล้มเหลว รู้จักความถนัดของตนเอง และเป้าหมายของ
ตนเอง                     
          Study of self-management, how to deal with life, thoughts, fear, 
doubt, inspiration, inertia, excitement, anger, agitation, judgment, dealing 
with failure, and understand own aptitude and goals. 

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน                        
(Intensive Pitching Workshop) 
        การน าเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร์ให้กับนักลงทุน การใช้
ต้นแบบของโครงงานเพื่อน าเสนอ เทคนิคการโน้มน้าวนักลงทุน การน าเสนอธุรกิจ
จากโครงงานเพื่อระดมทุน 
     Presentation of the capstone project to investors, presentation by 
using the prototype of the project to convince investors, presentation 
the business idea from the project to raise funds. 

3(3-0-6) 

GE123 พ้ืนฐานการเงิน                                          
(Basics of Finance) 
             หลักการและแนวคิดด้านการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะการเงินส่วน
บุคคลตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน 
 Corporate Finance, Public Finance, Personal Finance, Financial 
Markets, Financial Services. 

3(3-0-6) 

GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      
(Introduction to E-Commerce) 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและรูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ ประกอบการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกช่องทางการขายและการติดตอ่สื่อสารกับลูกค้า  วิธีการช าระ
เงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การจัดส่งสินค้า  และการฝึกปฏิบัติการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Basic knowledge about e-commerce, types and business models 
for e-commerce, key components of e-commerce, preparation for               
e-commerce entrepreneurs, e-marketing, sales channels and customer 
communication, payment methods, shipping and e-commerce 
implementation. 

3(3-0-6) 

 
7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Science and Technology) 
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

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

   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Analytical Thinking for Business)  
         พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและ

เคร่ืองมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
        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)  
         เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท 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 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
         ความส าคัญของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก
และผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง  หลักการใช้
เคร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรมเคร่ืองส าอางที่เป็น
ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
              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) 
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 (Thai Herbs Wisdom)  
           ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบันใน

การใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์และ
อุตสาหกรรม   
          Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the past and present 
relating to the use of Thai herbs, herbal properties in farming, medication 
and industry  

 

   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Technology)  
        ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
        Advances in technology in the digital era, diverse forms of 
technology, impact of technology on people’ s way of life in the digital 
era, business management, economy, and environment including morals, 
ethics, and human rights, as well as personal adjustment for changes in 
the digital era 

 

   
GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Games)  
         เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล  

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

 

   
GE209 ธุรกิจขยะรไีซเคิล 3(3-0-6) 
 (Recycling Business)  
 เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ประเภทและ

สัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องต้น การคัดแยกและเปลี่ยนขยะเป็นเงิน 
มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติและความรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคต
ของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
สังคมแบบยั่งยืน 
   This course will study about recycling management and waste 
utilization, types and symbols of recyclable waste.  Basic of plastic waste.  
Waste separation and waste to wealth process. This course is practice 
and business centric; students will also learn about marketing 
management, recycling management for sufficient economy and 
environmental sustainability. 
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GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น            
(Counting and Elementary Probability) 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเคร่ืองมือและกลยุทธ์การนับจ านวนวิธีการแจกแจง 
       Probability theory, counting tools and strategies, and distribution 
functions. 

3(3-0-6) 

GE212 พ้ืนฐานสถิติ                                                
(Basics of Statistics) 
         หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิติขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่าง
ล าดับการแปรผันปัจจัยก าหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย 
        Basic statistical principles, concepts, and methods, including 
sampling, variation series, point and interval estimation of distribution 
parameters, hypothesis testing and regression. 

3(3-0-6) 

GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์                                      
(Basic of Computers) 
     แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมภาษาซี  การแทนรหัสข้อมูล  
การโค้ด  หน่วยค านวณคอมพิวเตอร์  การจัดการและองค์ประกอบหน่วยความทรงจ า
และการประเมินผลการท างาน 
       Fundamental concepts of computer systems. The C programming 
language, data representation, machine-level code, computer arithmetic, 
code, memory organization and management, and performance 
evaluation. 

3(3-0-6) 

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์                                  
(Foundations of Mathematical Logic) 
 หลักการเบื้องต้นของทางตรรกศาสตร์ ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์และตัว
บ่งปริมาณ แนวคิดของการมีเหตุผลและความจริงและความสัมพันธ์ของการนิรนัย 
 Introduction to formal logic, logic of truth, functions and 
quantifiers, concepts of validity and truth and their relation to formal 
deduction. 

3(3-0-6) 

GE215 
 

พ้ืนฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์                        
(Mathematical Foundations of Computing) 
    คณิตศาสตร์พื้นฐานทางส าหรับคอมพิวเตอร์  ความรู้พื้นฐานของทฤษฎีเซต 
ความสัมพันธ์ทวิภาคและอันดับ ประพจน์ในเชิงตรรกศาสตร์ เคร่ืองทัวริง และ
พื้นฐานการค านวณ  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด 
 The mathematical foundations required for computer science, 
set theory, binary relations and orderings, propositional logic, Turing 
machines, and basics of computability, introduction to formal 
mathematical reasoning, showing formal rigorous proofs in simple cases. 

3(3-0-6) 

GE216 พีชคณิตเชิงเส้น                                                
(Linear Algebra) 

3(3-0-6) 
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     มโนทัศน์พื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้นซ่ึงประกอบไปด้วยระนาบและปริภูมิ 
โครงสร้างของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเส้น เมทริกซ์ กฏของการด าเนินการทางเมทริกซ์ และ
การประยุกต์ใช้งาน 
 Basic concepts of linear algebra including “planes” and 
“spaces”, space structure, linear space, matrices, the rules of operations 
on matrices and basis of practical examples of their application. 

 
7.3.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร ์
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์  โดย

พินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งใน
ด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
         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)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ 

ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
          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 สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึก
ของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม 
วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เร่ืองรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและออกแบบ
อาหาร 
        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 
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GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเร่ืองเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองเล่ากับ

ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบ
และวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ืองเพื่อจุดประสงคต์่าง ๆ   ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
       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 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรม

การสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึก
ปฏิบัติ 
         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 าคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  

ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบาง
เร่ืองทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
        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 พระราชนิพนธใ์นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริินธร รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร ี

3(3-0-6) 

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

กุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ท่ีมีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 
         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 
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GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asian Writers Award)  
          ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 

ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
        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)  
         หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ 

กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ  ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ 
รวมทั้งกลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 
        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 นาฏศิลปไ์ทย 3(2-2-5) 
 (Thai Classical Dance)  
         หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน                   

เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
          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 แดนซ ์ 3(2-2-5) 
 (Dance)  
         รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, Street Jazz, Hip 

Hop,                   K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภท
ต่าง 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 การขับรอ้ง 3(2-2-5) 
 (Singing)  
         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจน
ฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 

 



264 
 

        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 ดนตรีวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 
 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟังดนตรี  

รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ   ลักษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 
         Music listening for understanding and appreciation of its values, 
development of music and its genres, as well as characteristics of songs 
and musical instruments 

 

   
   
   
   
   
GE314 การจัดดอกไม้ 3(2-2-5) 
 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้  เพื่อขัด

เกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้
เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 
        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 เคร่ืองประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่ง

ร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรมของ
ราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืนประวัติ 
ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย 
        History of costumes and accessories, fashion styling appropriate for 
social status, times, and purposes in the contexts of royal court and 
commoner cultures, analysis of case studies relating to costume and 
garment design, revitalization of Thai costumes and garments 

 

   
GE316 การออกแบบเครือ่งแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 
 (Costume and Make-Up Design)  



265 
 

         ความหมาย และความส าคัญของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ  การฝึก
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้เขา้กับการแสดงประเภทต่าง ๆ    เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการ
ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส 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 ศิลปะวิจกัษณ์ 3(3-0-6) 
 (Art Appreciation)  
       ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรม

ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่วม
สมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน รูปแบบ เน้ือหา แนวคิดสุนทรียรส 
      Meaning, importance, and values of the arts, principles of art 
appreciation for different art forms: painting, literature, music, dance, and 
contemporary entertainment media relating to forms, contents, and 
aesthetic concepts 

 

   
GE318 การละเล่นและเพลงพ้ืนบ้านไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Folk Games and Songs)  
            ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านใน

ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพ
สังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง 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)  
             ความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม  ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชานิยมกับระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสื่อมวลชนกับทุนนิยม  บริบททาง
สังคม   การบริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลใน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย  
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             Meaning and characteristics of the popular culture. The 
relationship between the populism and the cultural industry; the mass 
media and the capitalism. The consumption of the popular culture and 
the analysis of the culture’s influence on Thai society in everyday lives . 

   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6) 
 (ASEAN Entertainment Media)  
            ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการ
สร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันในภูมิภาค
อาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจท่ีปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 
         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)  
         แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง 
ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การ
ปรับตัวและการดัดแปลงศลิปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิดชาตนิิยม  
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 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรม

อินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  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 
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GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 
 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนา

ประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง การ
ปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถิ่น 
ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่
ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์ 
            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 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 
 (China’s National Ideology)  
         พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ

เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
         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 าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตา่ง ๆ  ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
         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)  
        ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม  เกณฑ์การ

จ าแนกภาษาต่าง ๆ  ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของ
ภาวะหลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  
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        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 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Museum Management)  
         ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท่ีมีต่อสังคม ประเภท

และรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์  
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
        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)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็น

ปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  
เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 
          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)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญ
ด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
           Concepts and study of the thinking process in the Eastern World, 
focusing on the mainstream concepts from India, China, and Japan, with 
the aim to consider critical issues relating to searching for the meaning 
of life in the Eastern Way 
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GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) 
 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของสังคมที่เก่ียวข้อง

กับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษา
วัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ   เก่ียวกับใบชาและการบริโภค
ชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาใน
ฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัตน์ 
         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)  
         ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

ข้าวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวในกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
            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 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6) 
 (Water Culture)  
         วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม บทบาท

และความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ    
ภูมิปัญญาของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เร่ืองวัฒนธรรมน้ าในยุค
ชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
        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 
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GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
         คติความเชื่อเก่ียวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย  การ                 

ไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและ
การขยายตัวของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย  อาทิ
ในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของการ
สร้างสังคมจีนาภิวัตน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ ใน
สังคมไทย  
          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 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซ่ึงชาติพันธุ์ ความ

แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาตพิันธุ์ต่าง ๆ  เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม  
สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ 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)   
             ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทางเพศ   แนวคิดและ

กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณ์ทางเพศในมิติ
ต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอ่ืนๆ ในบริบทสังคมไทย และ
การท าความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
         Meaning and importance of gender diversity and identity, concept 
and paradigm for the study of gender diversity in different dimensions; 
science, anthropology, psychology, etc. Understanding of gender 
diversity in Thai society. 
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GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Folklore)  
         ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชนแนว

ใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มีต่อ
สังคมไทยปัจจุบัน 
        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  ความเก่ียวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 
         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)  
          กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชมุชน 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทาง
วัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากสิ่งบง่ชีท้าง
ภูมิศาสตร์มา    ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
           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 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
         ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  พัฒนาการ

ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธี
ส าคัญในราชส านักไทย 
          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 
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GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดษิฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของประเพณี

ประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาท
หน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐท์ี่มีต่อการสร้างวาทกรรมตาม
ความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
        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 าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและเทศกาล

ต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีใน
สังคมไทย 
          Importance of traditions and festivals in Thailand, function of 
traditions and festivals in ways of life, beliefs, values, and Thai wisdom; 
annual traditions and festivals in Thai society 

 

   
   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 
 (History of Photography)  
         ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่าของภาพถ่ายใน

สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้ง
ทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้ง
ทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถและ
ทักษะที่น าไปประยุกตใ์ช้ใหเ้กิดประโยชน์  สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจ
ต่อสังคม 
        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 
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GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) 
 (Animation History)  
         ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น

ตั้งแต่ล าดบัเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและ
อิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ศิลปะกับอุตสาหกรรม 
         History and development of animation, various aspects relating to 
animation such as time sequence, production process, medium, culture, 
genres, animation artists, attitudes and nationality influence, gender, 
technology, cultural identity, and conflict between art and industry 

 

   
GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา

ความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บข้อมูล
ความเชื่อภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฏการณ์ของความเชื่อและการ
ประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย 
      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)  
         แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  
การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์
และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
       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 าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุค
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ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์
การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including Christianity, 
Buddhism, Islam, and Hinduism; philosophy and religious practice of 
world’s major religions, current social phenomena in the era of mixed 
religions, religions amidst world crises, religion as a solution to social 
problems 

   
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 
 (Go)  
          การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม 

และปิดเกม  ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-
เม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
       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 หมากรกุไทยและสากล 3(2-2-5) 
 (Thai and International Chess)  
           ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัวหมาก

รุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์
และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่น
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของ
กีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้ 
           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 

 

   
GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Culture and Traditions)  
 เงื่อนไข  ส ารับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 

     วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย ค่านิยม วิถีชีวิตของคนไทยด้านต่าง 
ๆ 
       Thai culture and traditions, values, beliefs, and a way of life. 

 

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

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
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      ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้
เป็นผู้ รู้สารสนเทศโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมินค่า
สารสนเทศ  การจัดการเน้ือหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย 
      Definition and importance of information literacy, the process of 
developing an information literate person through analyzing information 
needs, selecting information resources, accessing information, evaluating 
information, managing information, and using information ethically and 
legally 

 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Discovery of Learning Society)  
          ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององคก์ร
แห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการเรียนรู้  สังคม
การเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป 
          Meaning and importance of knowledge in human resource 
development, developing and sharing knowledge, power of knowledge, 
concepts of learning organization, learning society and network, learning 
dynamics, online learning society, learning resources, strategic 
development of learning society, systematic life-long learning 

 

   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 
 (Media Literacy Skill)  
          ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้บริโภค  หลักการและ

แนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพ
ข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยเน้น
ท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเก่ียวกับอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยี
สื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 
           Media literacy meaning, influence of media on consumers, 
principles and concepts relating to media literacy, classification of media, 
news photography, advertisements, radio programs, television programs, 
films, and Internet media, focusing on understanding media context 
including media industry, media technology, media psychology and 
forms and language in media, practice of news analysis from different 
types of media, media literacy law 
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GE404 จิตวิทยาวัยรุ่น  3(3-0-6) 
 (Adolescent Psychology)  
       แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการของวัยรุ่นในด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
วัยรุ่น ปัญหาและการปรับตัวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่า
และมีเป้าหมาย 
Concepts, theories, and research on biological, mental, emotional, and 
social developments of adolescents; factors effecting adolescents’ 
behavior and personality; adolescents’ problems and adjustments in the 
present day; developing life goal and value. 

 

   
GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเ ก่ียวกับพัฒนาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 
          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 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 
 (Psychology and Self-Management)  
       หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความเข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเก่ียวกับการรับรู้  การเรียนรู้ 
แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืนและปรับตัวได้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด 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 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 (Psychology for Teamwork)  
            ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทั้งใน

บทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการ
กับปัญหา  การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
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          Psychological theories and concepts applied to teamwork as a 
leader or follower, human relations at work, cooperation in problem 
solving, effective communication, and conflict management 

   
GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6) 
 (Personality Development for Leaders)  
       ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การเพิ่ม

ศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ 
และพฤติกรรมสังคม 
      Theory, practice, and skill to develop leadership personality, 
maximizing leadership potential regarding intelligence, personality, 
emotion, and social behavior 

 

   
GE409 แฟชั่น 3(3-0-6) 
 (Fashion)  
         ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก  การ

สร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของแฟชั่น
ต่อสังคม 
        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)  
      ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก  

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)  
        หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ

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

 

   
GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6) 
 (Science of Happiness)  
           ความหมายของความสุขที่แท้จริง และการท าความเข้าใจผ่านกลไกทาง

ชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกข์และพฤติกรรมที่ไม่ดีตนเอง ที่เป็น
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ผลจากการแสวงหาความสุขผิดทาง  การสร้างความสุขและพฤติกรรมที่ดีจากการ
เชื่อม่ันศรัทธาในตนเอง การคิดบวก ความฉลาดทางอารมณ์ กระบวนการปรับสมอง
ให้คิดดี ท าดี ผ่านการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในตนเอง 
และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 The meaning of true happiness. Understanding true happiness 
through biological mechanism and psychological process. Cause of 
suffering and self-destructive behaviors. Creating happiness and good 
behaviors from having self-esteem, positive thinking and Emotional 
Intelligence (EQ). Brain exercise to activate the awareness to think good 
and do good. Application of Sufficiency Economy Philosophy in everyday 
life to find true happiness from within and be a good citizen. 

   
   
 2) กลุ่มสังคมยั่งยืน  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 
 (Knowledge of the King)  
          พระราชประวั ติ พระบาทสม เด็ จพระ เ จ้ า อยู่ หั วภู มิพลอดุ ลย เดช

โดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชาในด้านต่างๆอาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตท์ัง้
ในระดับครอบครัวและชุมชน  เพื่อการด าเนิน  ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
           H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise biography. The concept, 
meaning, working principles and each aspect of the king’s philosophy 
such as economy, society, and environment. The sufficiency economy 
and its application at the family up to the community level for the 
sustainable development and living according to the philosophy. 

 

   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 3(3-0-6) 
 (TCC and Our UTCC)  
          ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาท

ของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับ
ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
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 
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GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Social Studies for Sustainable Society)  
       หลักการ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญของ

สังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการ
ปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน และสังคมที่ยั่งยืน 
       Principles and basic concepts relating to major events and problems 
in Thailand and world society, family system, economic system, political 
and administrative system, education system, health care system, 
analysis of factors and impacts as well as synthesis of problem solution 
and prevention or improvement plan to benefit oneself, others, and 
sustainable society 

 

   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การ
จัดท ากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   การ             
อุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติ
บุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 
         Definition of law, source of law and evolution of law; legal system 
, origin of law including legislation process, enforcement of law, 
interpretation, legal loopholes; law relating to everyday life such as 
person, legal act, right over individual and right over  property, and 
criminal law 

 

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 
 (Intellectual Property)  
           กฎหมายคุ้มครองเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  

เคร่ืองหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  การ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด รวมถึง
คดีที่เกิดขึ้นเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
           Intellectual property law, copyright, trademark; protection, 
licensing, registration and infringement of intellectual property including 
related case studies 

 

   
   
GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Geography and Cultural Tourism)  
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         ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  
การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
          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-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6) 
 (Geography and History for Thai Tourism)  
         ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  

รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 
          Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist 
attractions including society, culture, tradition, works of art, problems, 
and impacts on Thai tourism industry 

 

   
GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 3(3-0-6) 
 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเก่ียวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเก่ียวกับความตายของ                      

นักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เก่ียวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   
เร่ืองเล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเก่ียวกับความตายของคนไทย  
ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 
         Death philosophy in religions, concepts of death by prominent 
world philosophers, analysis of death concept from discourse, sayings, 
and literature leading to the understanding of Thai concepts of death, 
dying state, mindful preparation for death, concepts relating to life after 
death 

 

   
   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิต

ส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ใน
ชีวิตจริงที่เผยแพร่ในสื่อต่าง 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 
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GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 
 (Ecological Consciousness)  
             มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อรณรงค์                   เร่ืองนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิต
โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์                  การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  
การแสดงละครเวที 
         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  อันเน่ืองมาจากระบบวัฒนธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการ
เคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน 
          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 

 

   
GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต  3(3-0-6) 
 (Anti-Corruption Culture)  
       การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรมโดยรวมที่ดีงามใฝ่ดี 

ยึดม่ันในจริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ์ ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูก
จิตส านึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
      Cultivate a responsibility for themselves and the society, display 
decent, righteous and moral oriented behaviors. Causes, patterns, 
situations, and characteristics of the corruptions. Cultivate the 
consciousness of the students to take part in the anti-corruption, through 
case studies to promote understanding, skills and attitude of anti-
corruption. 
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GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปชั่น 3(3-0-6) 
 (Understanding Corruption)  
            แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น ปัญหา ผลกระทบ

ของการคอรัปชั่นที่มีต่อสงัคม โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการ
คอรัปชั่นที่มีผลต่อการสร้างสงัคมที่ยัง่ยืน 
 Motivation, meaning, techniques used for corruption cases. 
Problems and impacts that corruptions have to the society. Using real 
case studies. To create awareness for danger that corruptions have to 
the sustainability’s of the society. 

 

   
GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่สร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Corporate Social Responsibilities)  
          ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการขั้นตอนในการ

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ 
 Meaning of corporate social responsibilities, concepts, principles 
and processes used in creating creative corporate social responsibilities 
projects. 

 

GE465 การบริการชุมชน                                          
(Community Service) 
     การเรียนรู้ด้วยการท า การส ารวจและการมีส่วนร่วมในวิธีท่ีจะคืนให้กับชุมชนใน
ขณะที่การพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการท างานเป็นทีม ผ่าน
การบริการแก่ผู้อ่ืนประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับจากการเข้าใกล้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ไข
ในขณะที่สร้างความเชื่อม่ันมิตรภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืน   
      Learning by doing. Explore and participate in ways to give back to 
the community while self development and interpersonal relationships 
with teamwork. Through service to others,  a new experience to be 
gained from  approaching a problem with a solution while building trust, 
comradery, and long-lasting friendships. 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome) 
8. Development of Learning Outcomes 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Outcome)  หมวดศึกษาทั่วไป มีดงัน้ี 
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Development of student’s learning outcomes in general education courses are as follows:  
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. Ethics and Morals 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1.1 Learning Outcomes Related to Ethics and Morals  

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1) Maintaining self-discipline, punctuality and responsibility towards self and society. 
2) มีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าที ่
2) Maintaining honesty.    
3) เคารพกฎระเบยีบ และข้อบังคับของส่วนรวม 
3) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
4) มีจิตส านึกที่ดตี่อสงัคม 
4) Possessing public consciousness. 
5) มีความเสยีสละและมีความอดทน 
5) Willing to sacrifice and having perseverance. 

1.2 วธิีการสอน 
1.2 Teaching Strategies   

1) สอนโดยเป็นต้นแบบที่ด ีเพื่อเป็นตัวอยา่งทดีีใหแ้ก่นักศึกษา 
1) Teaching and being a good role model for students.  
2) มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานทัง้ทีเ่ป็นงานเดีย่วและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาสง่งานชัดเจน 
2) Assigning students to work individually and in groups with clear deadline. 
3) บรรยาย/ ฝึกปฏิบตัิ/ กรณีศึกษา/ กิจกรรม (activity base) 
3) Lecture/practice/using case study and activities 

 1.3 วธิีการประเมินผล 
1.3 Assessment Strategies  

1) การเช็คชื่อเข้าห้องเรียนระบบ student attendance 
1) Using Student Attendance system to check class attendance 
2) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
2) Submitting class assignments on time. 
3) การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 
3) Submitting all assignments. 
4) มีการอ้างอิงแหลง่ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
4) Citing references correctly. 

 
2. ความรู ้
2. Knowledge 
2.1 ความรูท้ี่ต้องได้รับ 
2.1 Learning Outcomes Related to Knowledge 

 1) ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  และการบัญชี 
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1) Possessing basic knowledge in business, economics and accountancy. 
2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) Possessing knowledge and skills in communicating using the Thai language and 

business English effectively.  
3) ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3) Possessing knowledge relating to mathematics, science and technology.  
4) ความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
4) Possessing knowledge and appreciation of arts and cultures. 
5) ความรู้ ความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน 
5) Possessing knowledge and understanding of self and others.  
 
 

2.2 วธิีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและศึกษาผ่าน
ระบบ e-learning 

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

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

1) การน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 
1) Presenting assignments. 
2) ทดสอบย่อยในห้องเรียน 

 2) Taking in-class quizzes. 
3) สอบกลางภาคและปลายภาค 

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

 4) Studying and taking quizzes on e-learning. 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 
3. Cognitive Skills 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
3.1 Learning Outcomes Related to Cognitive Skills 
  1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

1) Being able to think systematically. 
  2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

2) Possessing creativity. 
  3) มีความสามารถในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

3) Being able to solve problems in various situations. 
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  4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน 
4) Being able to apply knowledge to be used in daily life.   

3.2 วธิีการสอน 
   กรณีศึกษา โครงงาน การแก้ปญัหา การจ าลองสถานการณ์ อภปิรายกลุ่ม ระดมสมอง 
3.2 Teaching Strategies  
   Teaching based on case studies, projects, problems, simulation, discussion and 
brainstorming. 
3.3 วธิีการประเมินผล 
   สอบย่อย สอบกลางภาพ และสอบไล่ปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ การน าไปใช้ การ
แสดงเหตุผล ประเมินผลงานของนักศึกษา 
 
 
3.3 Assessment Strategies 
     Evaluating students using quizzes, mid-term and final examinations with an emphasis 
on analysis, application, and reasoning. 
 
4. ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4. Interpersonal Skills and Responsibility 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
4.1 Learning Outcomes Related to Interpersonal Skills and Responsibility 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  ตลอดจน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

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

2) มีการพัฒนาภาวะผู้น า 
2) Developing leadership skills. 
3) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) Respecting the others’ right and opinions. 
4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
4) Being able to adjust to various situations and cultures.  
5) มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสังคม 
5) Possessing good personality both inside and outside and being able to socialize.  

4.2 วิธกีารสอน 
4.2 Teaching Strategies 

1) มอบหมายงานทัง้งานเดีย่ว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
1) Assigning individual work, group work and presentations. 
2) การท ากิจกรรมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
2) Arranging activities both inside and outside the university. 
3) สถานการณ์จ าลอง 
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3) Simulations 
4.3 วธิีการประเมินผล 
4.3 Assessment Strategies  

1) ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-learning 
1) Taking on-line tests in e-learning system.  
2) การสง่งานผ่านระบบ web board 
2) Submitting assignments via web board.  
3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
3) Evaluating presentations. 

 
 
 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพฒันา 
5.1 Learning Outcomes related to Numerical Analysis, Communication and Information 

Technology Skills 
1) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 
1) Being able to use mathematical skills. 
2) ทักษะในการสื่อสาร ไดแ้ก่ การพดู การฟงั การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
2) Communicating using speaking, listening, reading and writing skills through working 

in groups.  
3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 
3) Being able to search for information on the Internet. 
4) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
4) Possessing skills in using applications or software programs to calculate, present, 

analyze and interpret data.  
5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning 
5) Possessing study skills using e-learning system.  
6) ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
6) Being able to present information using appropriate forms, tools and technologies.  

5.2) วธิีการสอน 
5.2 Teaching Strategies  

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

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

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

5.3 วธิีการประเมินผล 
5.3 Assessment Strategies  

1) ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ  
1) Writing reports and presenting using various technologies. 
2) ท าแบบฝึกทักษะแบบ on-line 
2) Doing exercises on-line.  

 
 
 
 
ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
Relationship of learning outcomes to the curriculum and results of learners according to higher education standards 
 
 

ด้าน 
Field 

ผลการเรียนรู้ 
Outcomes of Education 

ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

learners according to higher education 
standards 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ

รอบด้าน 
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Co-Creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
Citizen) 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
Punctuality, responsibility for oneself and society 

   

(2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี 
Honesty in doing your duty 

   

(3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม  
Respect for public rules and regulations. 

   

(4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม 
Have a good awareness of society 

   

(5) มีความเสียสละและมีความอดทน 
Making sacrifice and being patient 

   

ความรู้ 
Knowledge  

(1) ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 
Basic knowledge in business, economics and 
accounting 

   

(2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Thai language knowledge and skills and business 
English and can communicate effectively 

   

(3) ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
Knowledge of mathematics Modern science and 
technology 
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ด้าน 
Field 

ผลการเรียนรู้ 
Outcomes of Education 

ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

learners according to higher education 
standards 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ

รอบด้าน 
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Co-Creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
Citizen) 

(4) ความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
Knowledge and awareness of the value of arts and 
culture 

   

(5) ความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น 
Knowledge and understanding of oneself and 
others 

   

ทักษะทางปัญญา 
Intellectual skills 

(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
Have the ability to think systematically 

   

(2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
Have creative ability 

   

(3) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
Have the ability to solve problems in various 
situations 

   

(4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Have the ability to apply knowledge in everyday 
life 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
Interpersonal skills 
and responsibilities 

(1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 
Develop skills in building relationships between 
learners and learners, learners and teachers as 
well as being able to work well with others 

   

(2) มีการพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership development 

   

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
Respect the rights and listen to the opinions of 
others 

   

(4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย 
Able to adapt to various situations and cultures 

   

(5) มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังมี
ความสามารถในการเข้าสังคม 
Have good personality both inside and outside 
including being able to socialize 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

(1) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 
Numerical calculation skills 
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ด้าน 
Field 

ผลการเรียนรู้ 
Outcomes of Education 

ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

learners according to higher education 
standards 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ

รอบด้าน 
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

(Co-Creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
Citizen) 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Numerical analysis 
skills 
communication and 
information 
technology use 

(2) ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
Communication skills include speaking, listening, 
reading and writing by working in groups 

   

(3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 
Data searching skills from the internet 

   

(4) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณ น าเสนอ 
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
Skills in using software packages to calculate, 
present, analyze and interpret data 

   

(5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning 
Learning skills with e-learning systems 

   

(6) ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
Data presentation skills using appropriate forms 
and technologies 

   

 
9. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Learning Outcome) 
9. Curriculum Mapping of Learning Outcomes from Curriculum to Courses   
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. Ethics and Morals 
 1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
 1) Maintaining self-discipline, punctuality and responsibility towards self and society. 

2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
2) Maintaining honesty.    
3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 

 3) Respecting and complying with regulations of institutions and society. 
 4) มีจิตส านึกที่ดีต่อสงัคม 
 4) Possessing public consciousness. 
 5) มีความเสียสละและมีความอดทน 
 5) Willing to sacrifice and having perseverance. 
2. ความรู ้
2. Knowledge 
 1) ความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 
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1) Possessing basic knowledge in business, economics and accountancy. 
2) ความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษธุรกิจ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) Possessing knowledge and skills in communicating using the Thai language and 

business English effectively. 
3) ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3) Possessing knowledge relating to mathematics, science and technology.  
4) ความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

 4) Possessing knowledge and appreciation of arts and cultures. 
 5) ความรู้ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น 
 5) Possessing knowledge and understanding of self and others.  
3. ทักษะทางปัญญา 
3. Cognitive Skills 
 1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

1) Being able to think systematically. 
 2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์

2) Possessing creativity. 
3) มีความสามารถในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3) Being able to solve problems in various situations. 

 4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน 
4) Being able to apply knowledge to be used in daily life.   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4. Interpersonal Skills and Responsibility 

1) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนตลอดจนสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

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

 2) มีการพฒันาภาวะผู้น า 
 2) Developing leadership skills. 
 3) เคารพสิทธแิละรับฟงัความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 3) Respecting the others’ right and opinions. 
 4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 4) Being able to adjust to various situations and cultures.  
 5) มีบคุลิกภาพท่ีดีทัง้ภายในและภายนอก รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าสงัคม 
 5) Possessing good personality both inside and outside and being able to socialize.  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 
 1) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 
 1) Being able to use mathematical skills. 
 2) ทักษะในการสื่อสาร ไดแ้ก่ การพดู การฟงั การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
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 2) Communicating using speaking, listening, reading and writing skills through working in groups.  
 3) ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 
 3) Being able to search for information on the Internet. 

4) ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล 
4) Possessing skills in using applications or software programs to calculate, present, 

analyze and interpret data.  
 5) ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning 
 5) Possessing study skills using e-learning system.  
 6) ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
 6) Being able to present information using appropriate forms, tools and technologies.  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 ความรับผดิชอบหลัก (Primary Responsibility)   ความรับผดิชอบรอง (Secondary Responsibility) 

 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - บังคับ                          

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(Thai for Careers)                          

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

                         

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
(English for Communication 2) 

                         

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1 
(English for Communication in Careers 
1) 

                         

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 
(English for Communication in Careers 
2) 

                         

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship)                          

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding)                          

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก                          

กลุม่วิชาภาษาและทกัษะการสือ่สาร                          
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

 กลุม่ภาษา                          

GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  
(Malay for Communication)                          

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
(Vietnamese for Communication)                          

GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  
(Burmese for Communication)                          

 กลุม่ทกัษะการสือ่สาร                          
GE051 มิติแห่งศัพท ์

(Aspects of Vocabulary)                         
 

GE052 การเขยีนโครงการทางวิชาการและวิจัย 
(Research and Academic Project Writing)                         

 

GE053 การอ่านและการเขยีนทางธุรกิจ 
(Business Reading and Writing)                         

 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 
(Reading for Life Development)                         

 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 
(Speaking and Presentation Skills)                              

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication)                          

GE057 นักข่าวพลเมือง 
(Citizen Report)                          

GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia Storytelling)                          

GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น                          
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

(Basic Thai Reading) 
GE060 การเขยีนภาษาไทยเบื้องต้น 

(Basic Thai Writing)                          

GE061 การอ่านและการเขยีนภาษาไทยเชิงวิชาการ 
(Academic Thai Reading and Writing)                          

GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication)                          

GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 
(Thai Listening and Speaking)                          

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
(English Pronunciation)                          

GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 
(Presentation in English)                          

GE066 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
(Academic                          

   กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ                          

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

                         

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking)                          

GE104 ธุรกิจออนไลน ์
(Online Business)                          

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneurs)                          



295 
 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
(E-Commerce Law)                          

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์
(Trading and Investment)                          

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 
(Wealth Management)                          

GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

                         

GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 
(Right View Entrepreneurship)                          

GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนตัวผู้ประกอบการ 1 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 
1) 

                         

GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนตัวผู้ประกอบการ 2 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 
2) 

                         

GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนตัวผู้ประกอบการ 3 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 
3) 

                         

GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 
(IDE Project 1) 

                         

GE115 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 
(IDE Project 1) 
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

                           

GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 
(Accounting for Entrepreneur)                          

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชยี 
(Economies of Asian Countries) 

                         

GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise)                          

GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 
(Consumer Economics)                          

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                          
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมยัใหม ่

(Modern Innovation Technology)                          

GE203 การคิดเชิงวเิคราะห์ส าหรับธรุกิจ 
(Analytical Thinking for Business)                          

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming)                          

GE205 ผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอางเพื่อสขุภาพและ 
ความงาม 
(Cosmetic Products for Health and Beauty) 

                         

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 
(Thai Herbs Wisdom)                          

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)                          

GE208 เกมดิจิทัล 
(Digital Games)                          
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 
(Recycling Business)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

   กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม                          
 กลุม่สุนทรียศาสตร ์                          
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
                         

GE302 ปรัชญาศิลปะ 
(Philosophy of Arts) 

                         

GE303 รูปรสกลิ่นสเีสียง 
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound) 

                         

GE304 เรื่องเล่าในโลกสมยัใหม ่
(Narrative in the Modern World) 

                         

GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์
(Interpretation of Drama and Film) 

                         

GE306 นิทานของโลก 
(Tales of the World) 

                         

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา       เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐ
สีมา คุณากรปยิชาติ         สยามบรมราชกุมาร ี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing) 

                         

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(Southeast Asian Writers  Award)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 
(Thai Poetry Recitation)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE310 นาฎศิลป์ไทย 
(Thai Classical Dance)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  



298 
 

รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE311 แดนซ์ 
(Dance)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE312 การขับร้อง 
(Signing)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 
(Music Appreciation)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE314 การจัดดอกไม้ 
(Flower Decoration)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE315 พัสตราภรณ ์
(Costume and Garment)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 
(Costume and Make-Up Design)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE317 ศิลปะวิจักษณ ์
(Art Appreciation)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE318 การละเลน่และเพลงพื้นบ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

 กลุม่วัฒนธรรม                          

GE351 วัฒนธรรมประชานยิม 
(Popular Culture)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 
(ASEAN Entertainment Media)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Cultures)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
(History of Thailand’s Society after 
Revolution) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 
(China’s National Ideology)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE358 ภาวะหลายภาษา 
(Multilingualism)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE359 การจัดการพิพิธภณัฑ์ 
(Museum Management)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE360 ปรัชญาตะวนัตก 
(Western Philosophy)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE361 ปรัชญาตะวนัออก 
(Eastern Philosophy)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE362 วัฒนธรรมชา 
(Tea Culture)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE363 วัฒนธรรมข้าว 
(Rice Culture)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE364 วัฒนธรรมน้ า 
(Water Culture)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 
(Ethic Diversity in Thai Society)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE368 คติชนสร้างสรรค ์
(Creative Folklore)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกลเ้คยีง 
(Archeology in Thailand and 
Neighboring) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

      

  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สนิค้าทางวัฒนธรรม 
(Local and Creative Cultural Products)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 
(Royal Trading and Ceremony in 
Thailand) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

      

  

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 
(Invented Tradition)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 
(Tradition and Festival in Thailand)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 
(History of Photography)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE375 ประวัติศาสตร์แอนเิมชัน่ 
(Animation History)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 
(Faiths in Thai Society)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์
(Astrology and Forecasting) 
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE378 ศาสนาของโลก 
(World Religions)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE379 หมากล้อม 
(Go)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE380 หมากรุกไทยและสากล 
(Thai and International Chess)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
(Thai Culture and Traditions)                          

   กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน                          

 กลุม่คุณภาพชีวิต                          

GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 
(Information Literacy Skills in Digital 
Society) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

      

  

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้
(Discovery of Learning Society)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE403 ทักษะการรู้เท่าทนัสื่อ  
(Media Literacy Skills)                          

GE404 จิตวิทยาวัยรุ่น 
(Adolescent Psychology)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Developmental Psychology)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 
(Psychology for S3elf-Management)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE407 จิตวิทยากับการท างานเปน็ทีม 
(Psychology for Teamwork)   
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE408 การพัฒนาบคุลิกภาพผูน้ า 
(Personality Development for Leaders)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE409 แฟชั่น 
(Fashion)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE410 การท าอาหาร 
(Cooking)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

 
   

  
 

   
  

    
 

   
 

 
   

GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 
(Science of Happiness)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

 กลุม่สังคมย่ังยืน                          

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 
(Knowledge of the King)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 
(TCC and Our UTCC)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยนื 
(Social Studies for Sustainable Society)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Law for Everyday Life)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE455 ทรัพยส์ินทางปัญญา 
(Intellectual Property)   

 
 

 
 

  
 

 
 

  
  

 
 

  
   

 
  

GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมศิาสตร์และวัฒนธรรม 
(Geography and Cultural Tourism) 
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รหสัวิชา 
Course 
Code 

รายวิชา 
Course Name 

คุณธรรม จริยธรรม 
Ethics and Morals 

ความรู ้
Knowledge 

ทักษะทางปญัญา 
Cognitive Skills 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

Interpersonal Skills 
and Responsibility 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Numerical Analysis, 
Communication and 

Information Technology Skills 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

      

  

GE458 มโนทศันเ์รื่องความตาย 
(Concept of Death)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชวีิต 
(Buddhist Principles and Life Solutions)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE460 นิเวศส านึก 
(Ecological Consciousness)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 
(ASEAN Environment)   

 
 

 
 

  
 

 
 

     
 

      
  

GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 
(Anti-Corruption Culture) 

                         

GE463 การรู้เท่าทันการคอรปัชั่น  
(Understanding Corruption)                          

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค ์
(Creative Corporate Social 
Responsibilities) 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 กับ หลักสูตร พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) เริ่มใช้ภาคต้น พ.ศ. 2562  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย)  
เริ่มใช้ภาคต้น พ.ศ. 2562 

เหตุผล 

1.โครงสร้างหลักสูตร จ านวน 30 หน่วยกิต 1.โครงสร้างหลักสูตร จ านวน 30 หน่วยกิต  
ประกอบด้วย หน่วยกิต ประกอบด้วย หน่วยกิต  
1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
     (Language and Communication Skills) 

 
 
 
 

30 
หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
     (Language and Communication Skills) 

  
 
 
 

30 
หน่วยกิต 

 คงเดิม 

2)  กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ 
      (Business and Entrepreneurship) 

2)  กลุม่วิชาธุรกิจและการประกอบการ 
      (Business and Entrepreneurship) 

3)  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (Science and Technology) 

3)  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (Science and Technology) 

4)  กลุม่วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
     (Aesthetics and Culture) 

4)  กลุม่วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
     (Aesthetics and Culture) 

5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน 
    (Quality of Life and Sustainable Society) 

5) กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมย่ังยืน 
    (Quality of Life and Sustainable Society) 

รวม 30 รวม 30  
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) เหตุผล 
2.รายวิชา 2.รายวิชา 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ  21  หน่วยกิต 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ  21  หน่วยกิต 
2.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
         (Language and Communication Skills) 

2.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
         (Language and Communication Skills) 

กลุ่มภาษา (Language) กลุ่มภาษา (Language) 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE003 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communications 2) 

3(3-0-6) GE003 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
(English for Communications 2) 

3(3-0-6) 
คงเดิม 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) คงเดิม 

   กลุ่มทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  
   GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในท่ี

สาธารณะ 
(Presentation and Public Speaking 
Skills) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

2.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
      (Business and Entrepreneurship) 

2.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
      (Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation – Driven 
Entrepreneurships) 

3(3-0-6) GE101 การประกอบการท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 
(Innovation – Driven 
Entrepreneurships) 

3(3-0-6) คงเดิม 

   GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่ 
(From Zero to Hero) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

2.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         (Science and Technology) 

2.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         (Science and Technology) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการ
โค้ด 
(Digital Innovative Thinking and 
Coding) 

3(3-0-6) คงเดิม 

   GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
(Foundation of Programming) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) 
2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือก  9  หน่วยกิต 2.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือก  9  หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
       (Language and Communication Skills) 

2.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
       (Language and Communication Skills) 

ภาษา  ภาษา   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

(Malay for Communication ) 
3(3-0-6) GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

(Malay for Communication ) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  
(Vietnamese for Communication ) 

3(3-0-6) GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  
(Vietnamese for Communication ) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
(Burmese for Communication ) 

3(3-0-6) GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
(Burmese for Communication ) 

3(3-0-6) คงเดิม 

   GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 1 
(Chinese for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 2 
(Chinese for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 3 
(Chinese for Conversation and 
Communication 3) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   GE012 พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน 
(Chinese Listening and Speaking 
Enhancement) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน 
(Chinese Reading and Report) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

กลุ่มทักษะการสื่อสาร กลุ่มทักษะการสื่อสาร 
GE051 มิติแห่งศัพท์ 

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) GE051 มิติแห่งศัพท์ 

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 
(Research and Academic Project 
Writing) 

3(3-0-6) GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 
(Research and Academic Project 
Writing) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 
(Business Reading and Writing) 

3(3-0-6) GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 
(Business Reading and Writing) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 
(Reading for Life Development) 

3(3-0-6) GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 
(Reading for Life Development) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 
(Speaking and Presentation Skills) 

3(3-0-6) GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 
(Speaking and Presentation Skills) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE058 การเล่าเร่ืองข้ามสื่อ 
(Transmedia Storytelling) 

3(3-0-6) GE058 การเล่าเร่ืองข้ามสื่อ 
(Transmedia Storytelling) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 
(Basic Thai Reading)  

3(2-2-5) GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 
(Basic Thai Reading)  

3(2-2-5) คงเดิม 

GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 
(Basic Thai Writing) 

3(2-2-5) GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 
(Basic Thai Writing) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิง
วิชาการ 
(Academic Thai Reading and Writing) 

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

3(2-2-5) คงเดิม 

GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

3(2-2-5) GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 
(Thai Listening and Speaking) 

3(2-2-5) GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 
(Thai Listening and Speaking) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  
(English Pronunciation) 

3(2-2-5) GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  
(English Pronunciation) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 
(Presentation in English) 

3(2-2-5) GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 
(Presentation in English) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 
(Academic English Reading and 
Writing) 

3(2-2-5) GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 
(Academic English Reading and 
Writing) 

3(2-2-5) คงเดิม 

   
GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Writing and Presenting) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   

GE069 การเขียนการเล่าเร่ืองและการปฏิบัติอย่าง
สร้างสรรค์ 
(Creative Writing, Storytelling, and 
Performing) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
      (Business and Entrepreneurship) 

2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
      (Business and Entrepreneurship) 

 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) GE103 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE104 ธุรกิจออนไลน์ 
(Online Business) 

3(3-0-6) GE104 ธุรกิจออนไลน์ 
(Online Business) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE105 กฎหมายเบื้องตน้ส าหรับผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) GE105 กฎหมายเบื้องตน้ส าหรับผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Trading and Investment) 

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

3(3-0-6) คงเดิม 

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 
(Wealth Management)  

3(3-0-6) GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 
(Wealth Management)  

3(3-0-6) คงเดิม 

GE110 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) GE110 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

3(3-0-6) GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 1) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 2 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

3(3-0-6) GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 2 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 3 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

3(3-0-6) GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 3 
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 3) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 
(IDE Project 1) 

3(3-0-6) GE114 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 
(IDE Project 1) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE115 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 
(IDE Project 2) 

3(3-0-6) GE115 โครงการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 
(IDE Project 2) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE116 การบัญชีผู้ประกอบการ 
(Accounting for Entrepreneur) 

3(3-0-6) GE116 การบัญชีผู้ประกอบการ 
(Accounting for Entrepreneur) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE117 เศรษฐกิจของประเทศในอาเซีย 
(Economies of Asian Countries) 

3(3-0-6) GE117 เศรษฐกิจของประเทศในอาเซีย 
(Economies of Asian Countries) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE118 วิสาหกิจเพื่อสงัคม 
(Social Enterprise) 

3(3-0-6) GE118 วิสาหกิจเพื่อสงัคม 
(Social Enterprise) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 
(Consumer Economics) 

3(3-0-6) GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 
(Consumer Economics) 

3(3-0-6) คงเดิม 

   
GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง                       

(Fundamentals of self-management) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน                        

(Intensive Pitching Workshop) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
GE123 พื้นฐานการเงิน                                          

(Basics of Finance) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   
GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      

(Introduction to E-Commerce) 
3(3-0-6) วิชาใหม่ 

2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      (Science and Technology) 

2.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      (Science and Technology) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Innovation Technology) 

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

3(3-0-6) คงเดิม 

GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for Business) 

3(3-0-6) GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for Business) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
3(3-0-6) GE204 เกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความ
งาม 
(Cosmetic Products for Health and 
Beauty) 

3(3-0-6) GE205 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อสุขภาพและความ
งาม 
(Cosmetic Products for Health and 
Beauty) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 
(Thai Herbs Wisdom) 

3(3-0-6) GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 
(Thai Herbs Wisdom) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

3(3-0-6) GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE208 เกมดิจิทัล 
(Digital Game) 

3(3-0-6) GE208 เกมดิจิทัล 
(Digital Game) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 
(Recycling Business) 

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

3(3-0-6) คงเดิม 

   GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น            
(Counting and Elementary 
Probability) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   GE212 พื้นฐานสถิติ                                                
(Basics of Statistics) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์                                      
(Basic of Computers) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์                                  
(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์                        
(Mathematical Foundations of 
Computing) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   GE216 พีชคณิตเชิงเส้น                                                
(Linear Algebra) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

2.4  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม         
      (Aesthetics and Culture) 

2.4  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม         
      (Aesthetics and Culture) 

 

กลุ่มสุนทรียศาสตร ์  กลุ่มสุนทรียศาสตร ์   
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 
(Philosophy of Art) 

3(3-0-6) GE302 ปรัชญาศิลปะ 
(Philosophy of Art) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 
(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 
(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม ่
(Narratives in the Modern World) 

3(3-0-6) GE304 เร่ืองเล่าในโลกสมัยใหม ่
(Narratives in the Modern World) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 
(Interpretation of Drama and Film) 

3(3-0-6) GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 
(Interpretation of Drama and Film) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE306 นิทานของโลก 
(Tales of the World) 

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

3(3-0-6) คงเดิม 

GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี           
สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  
(HRM Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6) GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี  
(HRM Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่ง
อาเซียน 
(Southeast Asian Writers Award) 

3(3-0-6) GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่ง
อาเซียน 
(Southeast Asian Writers Award) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 
(Thai Poetry Recitation) 

3(3-0-6) GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 
(Thai Poetry Recitation) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE310 นาฎศิลป์ไทย 
(Thai Classical Dance) 

3(2-2-5) GE310 นาฎศิลป์ไทย 
(Thai Classical Dance) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE311 แดนซ์ 
(Dance) 

3(2-2-5) GE311 แดนซ์ 
(Dance) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE312 การขับร้อง 
(Singing) 

3(2-2-5) GE312 การขับร้อง 
(Singing) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE314 การจัดดอกไม้ 
(Flower Decoration) 

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

3(2-2-5) คงเดิม 

GE315 พัสตราภรณ์ 
(Costume and Garment) 

3(3-0-6) GE315 พัสตราภรณ์ 
(Costume and Garment) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการ
แต่งหน้า 
(Costume and Make-Up Design) 

3(2-2-5) GE316 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและการ
แต่งหน้า 
(Costume and Make-Up Design) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE319 ศิลปะวิจักษณ์ 
(Arts Appreciation) 

3(3-0-6) GE319 ศิลปะวิจักษณ์ 
(Arts Appreciation) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE320 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) GE320 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรม 
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 
(ASEAN Entertainment Media) 

3(3-0-6) GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 
(ASEAN Entertainment Media) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 
(Foreign Culture Influence on Thai 
Arts) 

3(3-0-6) GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 
(Foreign Culture Influence on Thai 
Arts) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลัง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
(History of  Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลัง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
(History of  Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 
(China’s National Ideology) 

3(3-0-6) GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 
(China’s National Ideology) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE358 ภาวะหลายภาษา 
(Multilingualism) 

3(3-0-6) GE358 ภาวะหลายภาษา 
(Multilingualism) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
(Museum Management) 

3(3-0-6) GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
(Museum Management) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 
(Western Philosophy) 

3(3-0-6) GE360 ปรัชญาตะวันตก 
(Western Philosophy) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE361 ปรัชญาตะวันออก 
(Eastern Philosophy) 

3(3-0-6) GE361 ปรัชญาตะวันออก 
(Eastern Philosophy) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE362 วัฒนธรรมชา 
(Tea Culture) 

3(3-0-6) GE362 วัฒนธรรมชา 
(Tea Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE363 วัฒนธรรมข้าว 
(Rice Culture) 

3(3-0-6) GE363 วัฒนธรรมข้าว 
(Rice Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE364 วัฒนธรรมน้ า 
(Water Culture) 

3(3-0-6) GE364 วัฒนธรรมน้ า 
(Water Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
สังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
สังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) GE368 คติชนสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 
(Archaeology in Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 
(Archaeology in Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE370 ท้องถ่ินกับการสร้างสรรค์สินค้าทาง
วัฒนธรรม 
(Local and Creative Cultural Products) 

3(3-0-6) GE370 ท้องถ่ินกับการสร้างสรรค์สินค้าทาง
วัฒนธรรม 
(Local and Creative Cultural Products) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony 
in Thailand) 

3(3-0-6) GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and Ceremony in 
Thailand) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 
(Invented Tradition) 

3(3-0-6) GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 
(Invented Tradition) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 
(Traditions and Festivals in 
Thailand) 

3(3-0-6) GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 
(Traditions and Festivals in Thailand) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 
(History of Photography) 

3(3-0-6) GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 
(History of Photography) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 
(Animation History) 

3(3-0-6) GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 
(Animation History) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 
(Faith in Thai Society) 

3(3-0-6) GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 
(Faith in Thai Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 
(Astrology and Forecasting) 

3(3-0-6) GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 
(Astrology and Forecasting) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE378 ศาสนาของโลก 
(World Religions) 

3(3-0-6) GE378 ศาสนาของโลก 
(World Religions) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE379 หมากล้อม 
(Go) 

3(2-2-5) GE379 หมากล้อม 
(Go) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE380 หมากรุกไทยและสากล 
(Thai and International Chess) 

3(2-2-5) GE380 หมากรุกไทยและสากล 
(Thai and International Chess) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
(Thai Culture and Traditions) 

3(3-0-6) GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
(Thai Culture and Traditions) 

3(3-0-6) คงเดิม 

2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 
กลุ่มคุณภาพชีวิต กลุ่มคุณภาพชีวิต 
GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

(Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 
(Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Discovery of Learning Society) 

3(3-0-6) GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Discovery of Learning Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy Skill) 

3(3-0-6) GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy Skill) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE404 เจนเนอเรชั่น ซ ีกับคุณภาพชีวิต 
(Generation Z and Quality of Life) 

3(3-0-6) GE404 เจนเนอเรชั่น ซ ีกับคุณภาพชีวิต 
(Generation Z and Quality of Life) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 
(Psychology for Self-
Management) 

3(3-0-6) GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 
(Psychology for Self-Management) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 
(Psychology for Teams Work) 

3(3-0-6) GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 
(Psychology for Teams Work) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 
(Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 
(Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE409 แฟชั่น 
(Fashion) 

3(3-0-6) GE409 แฟชั่น 
(Fashion) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE410 การท าอาหาร 
(Cooking) 

3(2-2-5) GE410 การท าอาหาร 
(Cooking) 

3(2-2-5) คงเดิม 

GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty Care) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 
(Science of Happiness) 

3(3-0-6) GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 
(Science of Happiness) 

3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ่มสังคมยั่งยืน กลุ่มสังคมยั่งยืน 
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 
(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 
(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 
(Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน 
(Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) 

3(3-0-6) GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
(Geography and Cultural 
Tourism) 

3(3-0-6) GE456 การท่องเท่ียวเชิงภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
(Geography and Cultural Tourism) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย 
(Concept of Death) 

3(3-0-6) GE458 มโนทัศน์เร่ืองความตาย 
(Concept of Death) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 
(Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 
(Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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GE460 นิเวศส านึก 

(Ecological Consciousness) 
3(3-0-6) GE460 นิเวศส านึก 

(Ecological Consciousness) 
3(3-0-6) คงเดิม 

GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 
(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 
(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 
(Anti-Corruption Culture) 

3(3-0-6) GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 
(Anti-Corruption Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE463 การรู้เท่าทันคอรัปชั่น 
(Understanding Corruption) 

3(3-0-6) GE463 การรู้เท่าทันคอรัปชั่น 
(Understanding Corruption) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์ 
(Creative Corporate Social 
Responsibilities) 

3(3-0-6) GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์ 
(Creative Corporate Social 
Responsibilities) 

3(3-0-6) คงเดิม 

   GE465 การบริการชุมชน                                          
(Community Service) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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3. ค าอธิบายรายวิชา 3. ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ  
3.1 กลุ่มวิชาภาษา  3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร   
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

(Thai for Careers) 
3(3-0-6) คงเดิม 

         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน  การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน 
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บทอ่าน และ
แบบฝึกหัดท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
           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 

         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน  การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน 
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บทอ่าน และ
แบบฝึกหัดท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
           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 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร 1 
(English for Communication 1) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การพูดทักทาย 
เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความ
ส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบ
ท่ัวไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           Development of English communication skills in 
everyday life focusing on listening to short passages or 
conversation 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 being read, and writing short passages in both 
general and electronic forms 

          พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   การพูดทักทาย 
เร่ิมต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูล
อย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ าย ๆ เพื่อจับ
ใจความส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ใน
รูปแบบท่ัวไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           Development of English communication skills in 
everyday life focusing on listening to short passages or 
conversation 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 being read, and writing short passages in 
both general and electronic forms.and  
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GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

(English for Communications 2) 
3(3-0-6) GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

(English for Communications 2) 
3(3-0-6) คงเดิม 

 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

 

              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาท่ีซับซ้อนข้ึน  การมีส่วน
ร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการน าเสนอ
และเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความใน
หัวข้อที่หลากหลายท้ังในรูปแบบท่ัวไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
            Development of English communication skills in 
everyday life focusing on listening to more complicated 
passages or conversation for main ideas and details, taking 
part in conversation 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 with 
diverse topics 

              พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาท่ีซับซ้อนข้ึน  การมีส่วน
ร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  การ
พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการ
น าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่าน
ข้อความในหัวข้อท่ีหลากหลายท้ังในรูปแบบท่ัวไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
            Development of English communication skills in 
everyday life focusing on listening to more complicated 
passages or conversation for main ideas and details, 
taking part in conversation 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 with diverse topics 

 

GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 1 
(English for Communication in 
Careers 1) 

3(3-0-6) คงเดิม 

 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 

 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  
ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
           Development of English for business 
communication skills relating to students’ fields of study 
by integrating the four skills:  listening, speaking, reading, 
and writing, including telephone conversation; presenting, 
comparing, and analyzing business information; reading 
news or articles for details and summarizing the main 
ideas; external readers and self-study lessons 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและ
สรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษา
ด้วยตนเอง 
           Development of English for business 
communication skills relating to students’ fields of study 
by integrating the four skills:  listening, speaking, reading, 
and writing, including telephone conversation; 
presenting, comparing, and analyzing business 
information; reading news or articles for details and 
summarizing the main ideas; external readers and self-
study lessons 
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GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน

อาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2 
(English for Communication in 
Careers 2) 

3(3-0-6) คงเดิม 

 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
งานอาชีพ 1หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า 

 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัว
และจดหมายสมัครงาน  อ่ าน ข่าวหรือบทความเพื่อ ศึกษา
รายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลา
และการศึกษาด้วยตนเอง 
           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 the 
main ideas, external readers and self-study lessons 

       พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจท่ี
สอดคล้องกับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน  ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือบทความเพื่อ
ศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่าน
นอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
           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 the 
main ideas, external readers and self-study lessons 

 

 กลุ่มทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)  
   GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่

สาธารณะ         
(Presentation and Public 
Speaking Skills) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 การน าเสนอแนวคิดด้านงานเทคโนโลยี การน าเสนอภายใน
เวลาท่ีก าหนด การพูดในท่ีสาธารณะเพื่อโน้มน้าวนักลงทุน ทักษะ
การน าเสนอส่วนบุคคล เรียนรู้เกี่ยวกับภาษากาย การใช้สไลด์เพ่ือ
การน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการใช้ค าพูดให้เป็นสิ่งท่ี
มีค่าน่าฟัง 

        Pitching technology concepts within the time limit, 
public speaking that attends the capital venture, 
personal presentation skills, body language, using slides 
effectively, and how to hack the spoken word into 
something worth listening to. 
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 3.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 
(Innovation-Driven 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 
(Innovation-Driven 
Entrepreneurship) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน 
ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหา
แนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
คุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม 
      Entrepreneurial process to develop and integrate 
theories, ideas, skills, mindsets, and entrepreneurial 
capabilities in order to explore and generate idea for 
solving problem and creating value, as well as the 
development for business practice 

        กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน 
ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและโอกาส  เพื่อค้นหา
แนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
คุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม 
      Entrepreneurial process to develop and integrate 
theories, ideas, skills, mindsets, and entrepreneurial 
capabilities in order to explore and generate idea for 
solving problem and creating value, as well as the 
development for business practice 

 

   GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่                                    
(From Zero to Hero) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอัพ  กระบวนการ แนวคิด 
เตร่ืองมือและความท้าทายของการสร้างธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ  
โครงสร้างและแนวคิดตลาดท่ีส าคัญ  กระบวนการการน าไอเดียมา
สู่ตลาดโดยใช้กรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียท่ีเป็นท่ี
นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์แรงยึดเหนี่ยวส าหรับ
สตา ร์ทอัพ  ความสามารถและความน่าสนใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
            Frameworks of creating startups. The process, 
concepts, tools, and challenges of creating a successful 
new venture. Key market structures and concepts. 
Process of bringing ideas to market using popular idea 
validation frameworks and methodologies. Business 
model design and cohesive strategy for startups. 
Capabilities and interest in being an entrepreneur. 
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   3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและ

การโค้ด 
(Digital Innovative Thinking 
and Coding) 

3(3-0-6) GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและ
การโค้ด 
(Digital Innovative Thinking 
and Coding) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอป-               พลิเคชัน และการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่ านกระบวนการค้นคว้า 
วิ เคราะห์ และประมวลผลข้อมูล           จนเกิดนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
        Concepts, points of view and applications of 
information technology to support learning and problem 
solving in the digital economy era, as well as practices on 
fundamental skills for application usage and modern 
application program development  
through researching, analyzing and assessing data leading 
to innovation responding to people’s needs 

         แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอป-               พลิเคชัน และ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า 
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล           จนเกิดนวัตกรรม ท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
        Concepts, points of view and applications of 
information technology to support learning and problem 
solving in the digital economy era, as well as practices 
on fundamental skills for application usage and modern 
application program development through researching, 
analyzing and assessing data leading to innovation 
responding to people’s needs 

 

   GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม                              
(Foundation of Programming) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร นิพจน์ 
การก าหนดค่า โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียน
ฟังก์ชัน 
 Introduction to building blocks of 
programming, primitives, expressions, assignments, and 
functions 

 

3.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3.2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก  
3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

(Malay for Communication) 
3(3-0-6) GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 

(Malay for Communication) 
3(3-0-6) คงเดิม 

       ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและ
การสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมท้ังการจับ
ใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ันพื้นฐานในระดับ
ย่อหน้า 
          Malay language skills in everyday life focusing on 
listening and speaking, basic dialogues needed in 
communication, listening for main ideas, and basic 
paragraph writing 

       ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟัง
และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมท้ัง
การจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ันพื้นฐาน
ในระดับย่อหน้า 
          Malay language skills in everyday life focusing on 
listening and speaking, basic dialogues needed in 
communication, listening for main ideas, and basic 
paragraph writing 
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GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

(Vietnamese for Communication) 
3(3-0-6) GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

(Vietnamese for Communication) 
3(3-0-6) คงเดิม 

       ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟัง
และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมท้ัง
การจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ันพื้นฐานใน
ระดับย่อหน้า 
          Vietnamese language skills in everyday life 
focusing on listening and speaking, basic dialogues 
needed in communication, listening for main ideas, and 
basic paragraph writing 

       ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟัง
และการสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมท้ัง
การจับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ันพื้นฐาน
ในระดับย่อหน้า 
          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 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
(Burmese for Communication) 

3(3-0-6) GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
(Burmese for Communication) 

3(3-0-6) คงเดิม 

       ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและ
การสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมท้ังการจับ
ใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ันพื้นฐานในระดับ
ย่อหน้า 
          Burmese language skills in everyday life focusing 
on listening and speaking, basic dialogues needed in 
communication, listening for main ideas, and basic 
paragraph writing 

       ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและ
การสนทนา  บทพูดพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมท้ังการ
จับใจความส าคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นข้ันพื้นฐานใน
ระดับย่อหน้า 
          Burmese language skills in everyday life focusing 
on listening and speaking, basic dialogues needed in 
communication, listening for main ideas, and basic 
paragraph writing 

 

   GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 1         
(Chinese for Conversation and 
Communication 1) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

           ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน 
โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
          Pre-sessional course for fundamental Chinese 
listening, speaking, reading and writing skills. The course 
emphasizes on basic vocabulary for daily 
communication and efficient professional use. 

 

   GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 2         
(Chinese for Conversation and 
Communication 2) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

          ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดย
เน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
             Intermediate course for Chinese listening, 
speaking, reading and writing skills. The course 
emphasizes on intermediate level vocabulary for daily 
communication and efficient professional use. 
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   GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการ
สื่อสาร 3         
(Chinese for Conversation and 
Communication 3) 

3(2-2-5) วิชาหใม่ 

     ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในระดับท่ี
สูงข้ึน โดยเน้นโครงสร้างประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการ
เล่าเร่ือง เพื่อใช้สื่อสารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    Proficiency course for advanced Chinese listening, 
speaking, reading and writing skills. The course emphasizes 
on sentence structure and narrative discourse for efficient 
professional use. 

 

   GE012 พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน                        
(Chinese Listening and Speaking 
Enhancement) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

         พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และการ
ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
    Course for Chinese listening and speaking skills 
improvement for daily usage under simulated events. 

 

   GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน                            
(Chinese Reading and Report) 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

      ทักษะการอ่านเร่ืองสั้น บทความสั้น เพื่อจับใจความพร้อมท้ังสรุป
สาระส าคัญเป็นภาษาพูดและเขียน 
      Course for interpretation and key summarization of 
short story and passage. 

 

กลุ่มทักษะการสื่อสาร กลุ่มทักษะการสื่อสาร  
GE051 มิติแห่งศัพท ์

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) GE051 มิติแห่งศัพท ์

(Aspects of Vocabulary) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออก
เสียง  ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การ
บัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบ
ต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         Vocabulary and language learning, word structures, 
spelling and pronunciation, word meaning, history or 
words, word usage, neologism ( coining new words) , 
dictionary usage skills, comparative study of English and 
Thai words 

        ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์  ตัวสะกดกับการออก
เสียง  ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การ
บัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบต่าง
ศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         Vocabulary and language learning, word structures, 
spelling and pronunciation, word meaning, history or words, 
word usage, neologism ( coining new words) , dictionary 
usage skills, comparative study of English and Thai words 
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GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 

(Research and Academic 
Project Writing) 

3(3-0-6) GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 
(Research and Academic 
Project Writing) 

3(3-0-6) คงเดิม 

       โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม 
โครงการทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาท่ีชัดเจนและ
เหมาะสม 
       Structures of various types of projects, such as 
projects proposing campaigns or activities, academic 
projects, and research projects with precise and 
appropriate expressions 

       โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ   เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม 
โครงการทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาท่ีชัดเจนและ
เหมาะสม 
       Structures of various types of projects, such as projects 
proposing campaigns or activities, academic projects, and 
research projects with precise and appropriate expressions 
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GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 
3(3-0-6) GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 

(Business Reading and Writing) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  
ศึกษาศัพท์และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบท
ต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วม
สมัยและสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 
และฝึกปฏิบัติ 
        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 

        หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  
ศึกษาศัพท์และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบท
ต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัย
และสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึก
ปฏิบัต ิ
        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 
(Reading for Life 
Development) 

3(3-0-6) GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 
(Reading for Life 
Development) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        คว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส า คัญ แล ะ คุณ ค่ า ขอ ง ก า ร อ่ า น   
ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการ
อ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติ
โดยเลือกบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวใน
โลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
         Meaning, importance, and value of reading, relation 
between reading and life development, development of 
reading skill, reading for main ideas, analytical and 
interpretative reading, reading practice of articles relating 
to life development and self-adjustment in modern world 

        ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน   ความสัมพันธ์
ระหว่างการอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับ
ใจความส าคัญ  อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือก
บทความท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่
อย่างมีคุณค่า 
         Meaning, importance, and value of reading, relation 
between reading and life development, development of 
reading skill, reading for main ideas, analytical and 
interpretative reading, reading practice of articles relating to 
life development and self-adjustment in modern world 
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GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 

(Speaking and Presentation 
Skills) 

3(3-0-6) GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 
(Speaking and Presentation 
Skills) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การ
วางแผนการพูดและการใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  
เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูด
และน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  
ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          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 
briefing, presentations aiming for business competition, 
press conference, etc. 

        แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ   การ
วางแผนการพูดและการใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  
เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและ
น าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ  
ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพ่ือรายงาน  การเสนองานเพื่อการแข่งขัน
ทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
          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 briefing, 
presentations aiming for business competition, press 
conference, etc. 

 

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(Intercultural 
Communication) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัฒน์  มิติทาง
วัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัต
ลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมท่ีมี
ต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพ่ือกลมกลืนกับวัฒนธรรม  
แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการ
ยอมรับท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
          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 on individuals and 
organizations, cultural adjustment and blending, 
intercultural communication as a tool to minimize 
conflicts and build up acceptance at both individual and 
organization levels 

        ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัฒน์  มิติทาง
วัฒนธรรม และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัต
ลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมท่ีมีต่อ
ปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม  
แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างการ
ยอมรับท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
          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 on individuals and 
organizations, cultural adjustment and blending, 
intercultural communication as a tool to minimize conflicts 
and build up acceptance at both individual and 
organization levels 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) เหตุผล 
GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) GE057 นักข่าวพลเมือง 

(Citizen Reporter) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง เทคนิคการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและ
ผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนท่ี 
        Principles and ethics of citizen reporter, the 
gathering techniques of data, images, light and sound, as 
well as news writing and content production using 
mobile devices 

        หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมนักข่าวพลเมือง เทคนิคการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนท่ี 
        Principles and ethics of citizen reporter, the gathering 
techniques of data, images, light and sound, as well as 
news writing and content production using mobile devices 

 

GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia Storytelling) 

3(3-0-6) GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia Storytelling) 

3(3-0-6) คงเดิม 

           ความส าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสท้ังห้ากับ
การเล่าเร่ือง หลักการเล่าเร่ืองบนพื้นฐานของความเป็นของแท้  
ความไว้ใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเชิงบวก
และกระตือรือร้นจากผู้รับสารฝึกการเล่าเร่ืองข้ามสื่อหลากหลาย
รูปแบบ  ท้ังในสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล  เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้
ความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเชิง
ธุรกิจและสังคม 
         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. 

           ความส าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสท้ังห้ากับ
การเล่าเร่ือง หลักการเล่าเร่ืองบนพื้นฐานของความเป็นของแท้  ความ
ไว้ใจ  และความดึงดูดใจ  เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกและ
กระตือรือร้นจากผู้รับสารฝึกการเล่าเร่ืองข้ามสื่อหลากหลายรูปแบบ  
ท้ังในสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล  เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้ความบันเทิง
และเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเชิ งธุรกิจและ
สังคม 
         Significance and relationship of five sensory 
receptors to storytelling. Principles of storytelling 
techniques based on authenticity, trustworthiness, and 
compelling elements to trigger audiences’ positive and 
enthusiastic responses. Practice of storytelling across 
media, both in traditional and digital platforms, for 
entertaining and developing creativity in solving business 
and social problems. 

 

GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 
(Basic Thai Reading)  

3(2-2-5) GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 
(Basic Thai Reading)  

3(2-2-5) คงเดิม 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
         หลักการอ่านท่ีถูกต้อง  การก าหนดสายตา ความเร็วในการ
อ่าน การฝึกอ่านข้อความประเภท    ต่าง ๆ  ท้ังเร่ืองท่ัวไปและเร่ือง
วิชาการ เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ
อ่าน 
         Accurate principles of reading, eye movement, and 
speed reading. Practice of reading a variety of general texts 
and academic texts for enhancing knowledge, pleasure, 
and positive attitudes towards reading. 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
         หลักการอ่านท่ีถูกต้อง  การก าหนดสายตา ความเร็วในการ
อ่าน การฝึกอ่านข้อความประเภท    ต่าง ๆ  ท้ังเร่ืองท่ัวไปและเร่ือง
วิชาการ เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ
อ่าน 
         Accurate principles of reading, eye movement, and 
speed reading. Practice of reading a variety of general texts 
and academic texts for enhancing knowledge, pleasure, and 
positive attitudes towards reading. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย) เหตุผล 
GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 

(Basic Thai Writing) 
3(2-2-5) GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 

(Basic Thai Writing) 
3(2-2-5) คงเดิม 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
        หลักและการฝึกเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ ท้ังแบบควบคุม
รูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเน้นความถูกต้องในเร่ืองภาษา
และการสื่อความหมาย 
        Principles and practice of writing various types of 
texts for both free writing and controlled writing, 
emphasising accuracy of language and meaning-making. 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
        หลักและการฝึกเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ ท้ังแบบควบคุม
รูปแบบและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเน้นความถูกต้องในเร่ืองภาษา
และการสื่อความหมาย 
        Principles and practice of writing various types of texts 
for both free writing and controlled writing, emphasising 
accuracy of language and meaning-making. 

 

GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิง
วิชาการ 
( Academic Thai Reading and 
Writing) 

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

3(2-2-5) คงเดิม 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
      การฝึกการอ่านข้อความเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์
รูปแบบการใช้ภาษา  ฝึกเขียนข้อความเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  
และฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่าข้อความท่ีอ่าน 
         Practice of reading a variety of academic texts and 
analysing language functions and forms. Practice of writing 
different types of academic texts, expressing opinions, and 
evaluating the reading texts. 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
      การฝึกการอ่านข้อความเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  วิเคราะห์
รูปแบบการใช้ภาษา  ฝึกเขียนข้อความเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  
และฝึกเขียนแสดงความคิดเห็นและประเมินคุณค่าข้อความท่ีอ่าน 
         Practice of reading a variety of academic texts and 
analysing language functions and forms. Practice of writing 
different types of academic texts, expressing opinions, and 
evaluating the reading texts. 

 

GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

3(2-2-5) GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

3(2-2-5) คงเดิม 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
       การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิด
อย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          Development of using standard Thai, principles of 
listening, speaking, reading and writing; using language to 
deliver thoughts systematically and communicate 
effectively. 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
       การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิด
อย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          Development of using standard Thai, principles of 
listening, speaking, reading and writing; using language to 
deliver thoughts systematically and communicate 
effectively. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 
(Thai Listening and Speaking) 

3(2-2-5) GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 
(Thai Listening and Speaking) 

3(2-2-5) คงเดิม 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
      หลักการฟัง การฝึกฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดท่ี
จ าเป็นจากบทฟังประเภทต่าง ๆ     หลักการพูด มารยาทการพูด
และการฝึกพูดหัวข้อต่างๆ 
       Principles of listening: listening for main ideas and for 
supporting details from different types of listening. 
Principles of speaking: manner of speaking and speaking 
practice for different topics 

เงื่อนไข ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
      หลักการฟัง การฝึกฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดท่ี
จ าเป็นจากบทฟังประเภทต่าง ๆ     หลักการพูด มารยาทการพูดและ
การฝึกพูดหัวข้อต่างๆ 
       Principles of listening: listening for main ideas and for 
supporting details from different types of listening. 
Principles of speaking: manner of speaking and speaking 
practice for different topics 

 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  
(English Pronunciation) 

3(2-2-5) GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  
(English Pronunciation) 

3(2-2-5) คงเดิม 

            ระบบการออกเสียงการฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและ
ประโยคภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆโดยเน้นเร่ืองการออกเสียงสูงต่ า
และเสียงหนักเบาในค าและประโยคเพื่อประโยชน์ในการพูดและการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการฝึกออกเสียงด้วยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  
            English pronunciation system, pronouncing 
consonants, vowels, and sentences in English from various 
media. The emphasis of the pitch of voice used, word 
stress, and sentence stress for their speaking and reading 
skills. Self-practice with the pronunciation via provided 
electronic media. 

            ระบบการออกเสียงการฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและ
ประโยคภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆโดยเน้นเร่ืองการออกเสียงสูงต่ า
และเสียงหนักเบาในค าและประโยคเพื่อประโยชน์ในการพูดและการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการฝึกออกเสียงด้วยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  
            English pronunciation system, pronouncing 
consonants, vowels, and sentences in English from various 
media. The emphasis of the pitch of voice used, word 
stress, and sentence stress for their speaking and reading 
skills. Self-practice with the pronunciation via provided 
electronic media. 

 

GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 
(Presentation in English)  

3(2-2-5) GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 
(Presentation in English)  

3(2-2-5) คงเดิม 

           การสรุปเนื้อหาท่ีต้องการน าเสนอเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อ
น าเสนอภาษาอังกฤษตลอดจนการน าเสนองานปากเปล่าด้วย
ภาษาอังกฤษ 
          Summarising information to be presented, 
techniques in giving a presentation, and the production of 
presentation media together with giving the oral 
presentation. 

           การสรุปเนื้อหาท่ีต้องการน าเสนอเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อ
น าเสนอภาษาอังกฤษตลอดจนการน าเสนองานปากเปล่าด้วย
ภาษาอังกฤษ 
          Summarising information to be presented, 
techniques in giving a presentation, and the production of 
presentation media together with giving the oral 
presentation. 
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GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
(Academic English Reading and 
Writing) 

3(2-2-5) GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
(Academic English Reading and 
Writing) 

3(2-2-5) คงเดิม 

           การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการจากสื่อ
ประเภทต ารา บทความ และรายงาน  ทักษะการอ่านประกอบด้วย
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การเข้าใจ
ค าศัพท์เฉพาะทาง และการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์  ทักษะการ
เขียนประกอบด้วยโครงสร้างการเขียนบทความและรายงานการวาง 
โครงร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การปรับปรุงและแก้ไขฉบับ
ร่าง การใช้ค าเชื่อมในงานเขียน ทักษะการอ้างอิงข้อมูล  
           Development of academic reading and writing 
skills from academic texts, articles, and reports. Reading 
skills include reading comprehension, reading for specific 
information, dealing with technical terms, and analytical 
and critical reading. Writing skills encompasses writing 
organization of a report and an article, outlining ideas, 
writing first drafts, editing, revising, using cohesive devices, 
and referencing. 

           การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการจากสื่อ
ประเภทต ารา บทความ และรายงาน  ทักษะการอ่านประกอบด้วย
การอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การเข้าใจ
ค าศัพท์เฉพาะทาง และการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์  ทักษะการ
เขียนประกอบด้วยโครงสร้างการเขียนบทความและรายงานการวาง 
โครงร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การปรับปรุงและแก้ไขฉบับร่าง 
การใช้ค าเชื่อมในงานเขียน ทักษะการอ้างอิงข้อมูล  
           Development of academic reading and writing skills 
from academic texts, articles, and reports. Reading skills 
include reading comprehension, reading for specific 
information, dealing with technical terms, and analytical 
and critical reading. Writing skills encompasses writing 
organization of a report and an article, outlining ideas, 
writing first drafts, editing, revising, using cohesive devices, 
and referencing. 

 

   GE068 ก า ร เ ขี ย น แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ เ ชิ ง
วิทยาศาสตร์            
(Scientific Writing and 
Presenting) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

  พื้ น ฐ านของการ เ ขียนและการน า เ สนอทาง เทคนิค ท่ีมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสาร ส าหรับข้อก าหนดของซอฟต์แวร์
และ API เพื่อการน าเสนอทางเทคนิค การศึกษาความต้องการของ
ผู้ชม เคร่ืองมือการเขียนและการน าเสนอ การสร้างสื่อภาพรวมและ
แผนภูมิ 
 Fundamentals of writing and effective technical 
presentation, technical presentation and communication 
style for software and API requirements, study of audience 
needs, writing and presentation tools, creating media 
including diagram and charts. 
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   GE069 การเขียนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติ

อย่างสร้างสรรค์  
( Creative Writing, Storytelling, 
and Performing) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 แนวคิดและความคิดร่วมสมัยของการเล่าเร่ืองและการ
ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ส าหรับสตาร์ทอัพเทคนิคการเขียนและการ
น าเสนอมุมมองของการสร้างทีมเพื่อการพัฒนาการน าเสนอเร่ืองราว
อย่างมีนวัตกรรมต่อนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ 
 The contemporary ideas and concepts of creative 
storytelling write-up and performance for startups. 
Techniques of writing a fiction and presentation. Viewpoints 
of establish team for developing innovative storytelling 
presentation to the potential investors. 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
       (Business and Entrepreneurship) 

3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  
       (Business and Entrepreneurship) 

 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
(Business Ethics and Social 
Responsibility) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้าน
จริยธรรมธุรกิจ  ความ รับผิดชอบของธุรกิจ ท่ีพึ งมี ต่อสั ง คม 
สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 
      Ethics for doing business, case study in business 
ethics, business responsibility to society, environment, 
customers, employees, and investors 

        จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้าน
จริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีพึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 
      Ethics for doing business, case study in business ethics, 
business responsibility to society, environment, customers, 
employees, and investors 

 

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) GE103 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความ
เข้าใจปัญหาต่าง  ๆ  โดยค านึงถึงผู้ท่ีมีปัญหาเป็นหลัก   การทดสอบ
และพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ าอ ย่างมีระบบ เพื่อ
สร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้ท่ีมี
ปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสร้างความแตกต่าง 
เพื่อเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการ
รวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     Principle of design thinking to understand real-world 
problems with emphasis on the problem elements, 
finding answers from different perspectives as well as 
iteratively prototyping and testing results to acquire 
innovative solutions to the problems, values of design 
thinking for business differentiations and new business 
opportunities by using theories and real-world practices 

          หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความ
เข้าใจปัญหาต่าง ๆ โดยค านึงถึงผู้ท่ีมีปัญหาเป็นหลัก   การทดสอบ
และพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์
แนวทางและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ท่ีมีปัญหา 
คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีสร้างความแตกต่าง เพื่อเป็น
ช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวม
มุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
     Principle of design thinking to understand real-world 
problems with emphasis on the problem elements, finding 
answers from different perspectives as well as iteratively 
prototyping and testing results to acquire innovative 
solutions to the problems, values of design thinking for 
business differentiations and new business opportunities by 
using theories and real-world practices 
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GE104 ธุรกิจออนไลน์ 

(Online Business) 
3(3-0-6) GE104 ธุรกิจออนไลน์ 

(Online Business) 
3(3-0-6) คงเดิม 

    ประเภทของธุรกิจออนไลน์  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน์  การ
เ ร่ิมต้นท าธุรกิจ และการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  
การตลาดบนสื่อสังคมส าหรับธุรกิจออนไลน์  และจรรยาบรรณของ
ธุรกิจออนไลน์   
          Types of e-commerce, online shopping behavior, 
online business environment analysis and online business 
plan, and how to start and create online business website, 
create marketing strategies for online business, website 
promotion techniques, social media marketing for online 
business, and online business ethics. 

    ประเภทของธุรกิจออนไลน์  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน์  การเร่ิมต้น
ท าธุรกิจ และการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจออนไลน์ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  การตลาด
บนสื่อสังคมส าหรับธุรกิจออนไลน์  และจรรยาบรรณของธุรกิจ
ออนไลน์   
          Types of e-commerce, online shopping behavior, 
online business environment analysis and online business 
plan, and how to start and create online business website, 
create marketing strategies for online business, website 
promotion techniques, social media marketing for online 
business, and online business ethics. 

 

GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 
(Law for Entrepreneur) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือก
ประเภทองค์กรธุรกิจ การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การ
เจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การ
วางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ 
     Law and regulation relating to entrepreneur or startup 
business. Business organization selection, business 
contract drafting; for example: rent contract, licensing 
agreement, employment contract and other related 
contract.  Acquiring business license, business tax planning 
and current issues about law for entrepreneur 

          กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภท
องค์กรธุรกิจ การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  การเจรจาต่อรอง
ทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ  การวางแผนภาษี
ส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ 
     Law and regulation relating to entrepreneur or startup 
business. Business organization selection, business contract 
drafting; for example: rent contract, licensing agreement, 
employment contract and other related contract.  Acquiring 
business license, business tax planning and current issues 
about law for entrepreneur 
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GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-commerce Law) 
3(3-0-6) คงเดิม 

          กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อ
ขายสิน ค้าและกฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและ
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
         Electronic Transactions Law, sale contract, 
payment and  electronic fund transfer. Electronic Data 
Interchange Law, Electronic Signature Law and Data 
Protection Law. Computer Related Crime, online dispute 
resolution and case study relating to electronic 
transactions 

          กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขาย
สินค้าและกฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 
         Electronic Transactions Law, sale contract, payment 
and  electronic fund transfer. Electronic Data Interchange 
Law, Electronic Signature Law and Data Protection Law. 
Computer Related Crime, online dispute resolution and 
case study relating to electronic transactions 

 

GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Trading and Investment) 

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

3(3-0-6) คงเดิม 

          รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญท่ีควรพิจารณาในการซื้อขาย
หลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจและราคา
หลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้แอพพลิเคชัน
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ 
          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 port, 
and simulated stock trading  

          รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญท่ีควรพิจารณาในการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจและ ราคา
หลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้แอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ 
          Thai economy and business, introduction to stock 
trading, important information in stock trading, factors 
affecting business management and stock prices, various 
types of stock trading strategy, use of applications to 
analyze and manage investment portfolios, and simulated 
stock trading 

 

GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 
(Wealth Management) 

3(3-0-6) GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 
(Wealth Management) 

3(3-0-6) คงเดิม 

              การวางแผนทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด
การเงินและความเสี่ยงในการลงทุน การลงทุนท่ีน าไปสู่ความมั่งค่ัง
ผ่านการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ทองค า การ
ประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม และการวาง
แผนการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี 
          Financial planning, financial market and 
investment risk. Wealth investments via bank deposits 
,gold , real estate, bonds, mutual funds, investment trusts 
and investment planning for the tax benefits. 

              การวางแผนทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด
การเงินและความเสี่ยงในการลงทุน การลงทุนท่ีน าไปสู่ความมั่งค่ัง
ผ่านการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ทองค า การ
ประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม และการวาง
แผนการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี 
          Financial planning, financial market and investment 
risk. Wealth investments via bank deposits ,gold , real 
estate, bonds, mutual funds, investment trusts and 
investment planning for the tax benefits. 
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GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 

(Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) GE109 ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม 
( Food Business for Wellness and 
Beauty) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิต
และการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food on 
wellness and beauty, types and examples of commercial 
food products for wellness and beauty, production 
process and control of food production for wellness and 
beauty, trends in food production for wellness and 
beauty 

          ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อ
สุขภาพและความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพและความงาม  ท่ีผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทาง
ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
            Meaning, importance and roles of food on wellness 
and beauty, types and examples of commercial food 
products for wellness and beauty, production process and 
control of food production for wellness and beauty, trends 
in food production for wellness and beauty 

 

GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 
(Right View Entrepreneurship) 

3(3-0-6) GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 
(Right View Entrepreneurship) 

3(3-0-6) คงเดิม 

ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการและ
เทคนิคในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน  การ
น าสัมมาทิฏฐิมาใช้ในการด าเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแก้ไข
ปัญหาและข้อขัดแย้งในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
           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. 

ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการและ
เทคนิคในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน  การ
น าสัมมาทิฏฐิมาใช้ในการด าเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแก้ไข
ปัญหาและข้อขัดแย้งในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
           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. 
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GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 2  
(Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 2)   

3(3-0-6) GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 2  
(Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 2)   

3(3-0-6) คงเดิม 

เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE111 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน 
            การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้าน
กระบวนการค้นหาและนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการ
แก้ ไขปัญหาและ เทคโนโล ยี  รวม ไป ถึงท รัพยากรและ ขีด
ความสามารถต่างๆ ท่ีส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การ
ทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม) โดยจะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้าง
ผู้ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการท่ี
ใช้อง ค์ความรู้ ข้ ามสาขาและส ร้างผลกระทบในเชิ งบวกกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดิน
แดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้าน
กรอบแนวคิดการสร้างการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
ให้มากกว่า โดยจะเน้นการใช้กระบวนการและมุ่งเน้นแนวคิดใน
ด้านการทดลองและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ผ่านการเรียนรู้
ผ่านประสบการการณ์ท่ีแตกต่างในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   
         Project based learning and challenge in process of 
exploring and defining problem, value, people, a range of 
solutions and technology, and a range of necessarily 
resources and capability which is crucial and related to 
successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation (the output of IDE). This 
course will build to understand the process of 
innovation- driven entrepreneurship focusing on a cross-
disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in 
which designed to develop students’ IDE Mindset further 
beyond the prior level and required more rigorous use of 
the IDE process, with a great emphasis on the Experiment 
mindset and rapid prototyping through learning 
experience in a different innovation or technology. 

เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE111 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน 
            การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้าน
กระบวนการค้นหาและนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการ
แก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ
ต่างๆ ท่ีส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การทดลอง และการ
ด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดยการประกอบการ 
(ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้าง
ความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการท่ีใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้าง
ผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทางด้านกรอบแนวคิดการสร้างการประกอบการท่ี
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมให้มากกว่า โดยจะเน้นการใช้กระบวนการ
และมุ่งเน้นแนวคิดในด้านการทดลองและการสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว ผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการการณ์ท่ีแตกต่างในด้าน
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   
         Project based learning and challenge in process of 
exploring and defining problem, value, people, a range of 
solutions and technology, and a range of necessarily 
resources and capability which is crucial and related to 
successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This 
course will build to understand the process of innovation-
driven entrepreneurship focusing on a cross- disciplinary 
project of high impact to UTCC and it stakeholders in the 
Din Daeng/ Huay Kwang community in which designed to 
develop students’  IDE Mindset further beyond the prior 
level and required more rigorous use of the IDE process, 
with a great emphasis on the Experiment mindset and rapid 
prototyping through learning experience in a different 
innovation or technology. 

 

 
 
 
 



333 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย

ผู้ประกอบการ 3  
(Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 3)   

3(3-0-6) GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 3  
(Entrepreneurial Driven 
Innovation Project 3)   

3(3-0-6) คงเดิม 

เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE112 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน 
 การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้าน
กระบวนการค้นหาและนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการ
แก้ ไขปัญหาและ เทคโนโล ยี  รวม ไป ถึงท รัพยากรและ ขีด
ความสามารถต่างๆ ท่ีส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การ
ทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม) โดยจะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้าง
ผู้ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการท่ี
ใช้อง ค์ความรู้ ข้ามสาขาและส ร้างผลกระทบในเชิ งบวกกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดิน
แดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้าน
กรอบแนวคิดการสร้างการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษามีความมั่นใจและความต้องการ
ท่ีจะ มองต่าง คิดใหญ่ และท าเล็ก ในรายวิชานี้จะเน้นการใช้
กระบวนการการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมท่ีเพิ่มเติม
ในส่วนการด าเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดย
จะต้องเข้าใจในการขยายตัวและการจัดหาเงินทุนผ่านการเงินของ
ผู้ประกอบการ   
              Project based learning and challenge in process 
of exploring and defining problem, value, people, a range 
of solutions and technology, and a range of necessarily 
resources and capability which is crucial and related to 
successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation (the output of IDE). This 
course will build to understand the process of 
innovation- driven entrepreneurship focusing on a cross-
disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in 
which designed to develop students’ IDE Mindset, with a 
goal of giving students the confidence and willingness to 
See Different, Think Big, and Act Small. This course 
required more rigorous use of the IDE process, with an 
additional emphasis on how to Execute on and IDE 
opportunity, with an understand of scaling and 
entrepreneurial finance for seeking funding. 

เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE112 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้สอน 
 การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้าน
กระบวนการค้นหาและนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการ
แก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถ
ต่างๆ ท่ีส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา การทดลอง และการ
ด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนโดยการประกอบการ 
(ผลผลิตของการประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้าง
ความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการท่ีใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้าง
ผลกระทบในเชิงบวกกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพื่อ
พัฒนานักศึกษาทางด้านกรอบแนวคิดการสร้างการประกอบการท่ี
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษามีความ
มั่นใจและความต้องการท่ีจะ มองต่าง คิดใหญ่ และท าเล็ก ในรายวิชา
นี้จะเน้นการใช้กระบวนการการประกอบการท่ี ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรมท่ีเพิ่มเติมในส่วนการด าเนินการจริงจากโอกาสทางการ
ประกอบการโดยจะต้องเข้าใจในการขยายตัวและการจัดหาเงินทุน
ผ่านการเงินของผู้ประกอบการ   
              Project based learning and challenge in process 
of exploring and defining problem, value, people, a range 
of solutions and technology, and a range of necessarily 
resources and capability which is crucial and related to 
successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This 
course will build to understand the process of innovation-
driven entrepreneurship focusing on a cross- disciplinary 
project of high impact to UTCC and it stakeholders in the 
Din Daeng/ Huay Kwang community in which designed to 
develop students’ IDE Mindset, with a goal of giving 
students the confidence and willingness to See Different, 
Think Big, and Act Small. This course required more rigorous 
use of the IDE process, with an additional emphasis on how 
to Execute on and IDE opportunity, with an understand of 
scaling and entrepreneurial finance for seeking funding. 
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GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  
3(3-0-6) GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย

นวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  
3(3-0-6) คงเดิม 

เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE111, GE112, และ GE113 
           ศึกษาผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการ
ค้นหาและนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหา
และเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ท่ี
ส าคัญและเกี่ยวข้องปัญหาและความท้าทายท่ีนักศึกษาเลือก ท้ังนี้
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยโครงการจะต้องเป็น
โครงการท่ีสามารถท่ีขยายตัวได้และสามารถท่ีจะท าให้เกิดความ
น่าสนใจและใหญ่กว่าโครงการท่ีนักศึกษาเคยได้ด าเนินการมา 
             Project based learning and challenge in 
process of exploring and defining problem, value, 
people, a range of solutions and technology, and a 
range of necessarily resources and capability which is 
crucial and related to selected project by student. 
Student’s project must be approved by an IDE 
committee. It must be an IDE scale project and should 
be more exciting and bigger than previous project that 
students have done. 

เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE111, GE112, และ GE113 
           ศึกษาผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการ
ค้นหาและนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหา
และเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ท่ี
ส าคัญและเกี่ยวข้องปัญหาและความท้าทายท่ีนักศึกษาเลือก ท้ังนี้
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยโครงการจะต้องเป็น
โครงการท่ีสามารถท่ีขยายตัวได้และสามารถท่ีจะท าให้เกิดความ
น่าสนใจและใหญ่กว่าโครงการท่ีนักศึกษาเคยได้ด าเนินการมา 
             Project based learning and challenge in process 
of exploring and defining problem, value, people, a range 
of solutions and technology, and a range of necessarily 
resources and capability which is crucial and related to 
selected project by student. Student’s project must be 
approved by an IDE committee. It must be an IDE scale 
project and should be more exciting and bigger than 
previous project that students have done. 

 

GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 2 (IDE Project 2)   

3(3-0-6) GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 2 (IDE Project 2)   

3(3-0-6) คงเดิม 

เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE114 
            ศึกษาผ่านโครงการต่อเนื่องจากวิชา โครงการการ
ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  
            Continuous Project based learning and 
challenge after IDE Project 1 

เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE114 
            ศึกษาผ่านโครงการต่อเนื่องจากวิชา โครงการการ
ประกอบการท่ีขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  
            Continuous Project based learning and challenge 
after IDE Project 1 

 

GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 
 (Accounting for Entrepreneur) 

3(3-0-6) GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 
 (Accounting for Entrepreneur) 

3(3-0-6) คงเดิม 

     หลักการเบื้องต้นทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษี
อากร ส าหรับผู้ประกอบการ 
     Basic principles of financial accounting, managerial 
accounting and taxation for entrepreneur 

     หลักการเบื้องต้นทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษีอากร 
ส าหรับผู้ประกอบการ 
     Basic principles of financial accounting, managerial 
accounting and taxation for entrepreneur 
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GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย  

(Economies of Asian Countries) 
3(3-0-6) GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย  

(Economies of Asian Countries) 
3(3-0-6) คงเดิม 

           ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆท่ีส าคัญในเอเซีย ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ี
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น 
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในเอเซียและ
ท่ัวโลก  
     Economies and the development of some important 
Asian countries. This course also includes economic, 
social, and political factors that affect these economies 
as well as economic relationship with other Asian 
countries and the rest of the world. 

           ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
ท่ีส าคัญในเอเซีย ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท่ีมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ตลอดจน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในเอเซียและท่ัวโลก  
     Economies and the development of some important 
Asian countries. This course also includes economic, 
social, and political factors that affect these economies as 
well as economic relationship with other Asian countries 
and the rest of the world. 

 

GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม  
(Social Enterprise) 

3(3-0-6) GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม  
(Social Enterprise) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมาย แนวคิด หลักการ ความส าคัญและคุณค่าของ
การสร้างกิจการเพื่อสังคม ศึกษาเทคนิคการด าเนินการ รวมท้ัง
โอกาส ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยว กับการสร้างกิจการเพื่อสังคม 
โดยการใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน 
           Meaning, concept, principles, importance and 
value of social enterprise. Techniques for managing 
including opportunities, problems and obstacles relating 
to managing social enterprise using case studies and real 
projects with local communities. 

        ความหมาย แนวคิด หลักการ ความส าคัญและคุณค่าของการ
สร้างกิจการเพื่อสังคม ศึกษาเทคนิคการด าเนินการ รวมท้ังโอกาส 
ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยว กับการสร้างกิจการเพื่อสังคม โดยการใช้
กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน 
           Meaning, concept, principles, importance and 
value of social enterprise. Techniques for managing 
including opportunities, problems and obstacles relating 
to managing social enterprise using case studies and real 
projects with local communities. 

 

GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค  
(Consumer Economics)  

3(3-0-6) GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค  
(Consumer Economics)  

3(3-0-6) คงเดิม 

       ความส าคัญของผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจ แหล่งท่ีมาของ
รายได้และรายได้ท่ีใช้ได้จริง ปัจจัยท่ีก าหนดทางเลือกในบริโภค 
หลักการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ สินเชื่อเพื่อการบริโภค   การใช้
บริการประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
แผนการออมและการเลือกรูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุน
และการเลือกวิธีการลงทุน บริการท่ีรัฐให้แก่ผู้บริโภค การควบคุม
ราคาสินค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค 
    Importance of consumers to the economic system, 
source of incomes and disposable income, factors that 
determine the choice of consumption, and principles in 
making decisions to buy products and services., 
consumption credit, using the insurance and life 
insurance, personal financial planning, saving plan and 
the way of choosing it types, planning for investment 
and selection of how to invest, government service for 
consumers, price control and consumers protection. 

       ความส าคัญของผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจ แหล่งท่ีมาของ
รายได้และรายได้ท่ีใช้ได้จริง ปัจจัยท่ีก าหนดทางเลือกในบริโภค 
หลักการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ สินเชื่อเพื่อการบริโภค   การใช้
บริการประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
แผนการออมและการเลือกรูปแบบการออม  การวางแผนการลงทุน
และการเลือกวิธีการลงทุน บริการท่ีรัฐให้แก่ผู้บริโภค การควบคุม
ราคาสินค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค 
    Importance of consumers to the economic system, 
source of incomes and disposable income, factors that 
determine the choice of consumption, and principles in 
making decisions to buy products and services., 
consumption credit, using the insurance and life insurance, 
personal financial planning, saving plan and the way of 
choosing it types, planning for investment and selection of 
how to invest, government service for consumers, price 
control and consumers protection. 
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   GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง                       
(Fundamentals of self-
management) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

        Study of self-management, how to deal with life, 
thoughts, fear, doubt, inspiration, inertia, excitement, 
anger, agitation, judgment, dealing with failure, and 
understand own aptitude and goals 
        การบริหารจัดการตนเอง รู้จักการจัดการกับชีวิต ความคิด 
ความกลัว ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรงเฉ่ือย ความตื่นเต้น ความ
โกรธ ความกระวนกระวาย การตัดสิน การจัดการกับความล้มเหลว 
รู้จักความถนัดของตนเอง และเป้าหมายของตนเอง 

 

   GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน                        
(Intensive Pitching Workshop) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

      Presentation of the capstone project to investors, 
presentation by using the prototype of the project to 
convince investors, presentation the business idea from 
the project to raise funds. 
        การน าเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักลงทุน การใช้ต้นแบบของโครงงานเพื่อน าเสนอ เทคนิคการโน้ม
น้าวนักลงทุน การน าเสนอธุรกิจจากโครงงานเพื่อระดมทุน 

 

   GE123 พื้นฐานการเงิน                                          
(Basics of Finance) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

              หลักการและแนวคิดด้านการเงิน ธุรกิจกา รคลั ง
สาธารณะการเงินส่วนบุคคลตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน 
 Corporate Finance, Public Finance, Personal 
Finance, Financial Markets, Financial Services. 

 

   GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
และรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การ
เลือกช่องทางการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  วิธีการช าระ
เงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การจัดส่งสินค้า  และการฝึก
ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Basic knowledge about e-commerce, types and 
business models for e-commerce, key components of e-
commerce, preparation for e-commerce entrepreneurs, 
e-marketing, sales channels and customer 
communication, payment methods, shipping and e-
commerce implementation. 
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3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        (Science and Technology) 
 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม ่
(Modern Innovation 
Technology) 

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

3 (3-0-6) คงเดิม 

        ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ
สภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
รวมท้ังวิทยาการเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีต่อการเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
          Impact of advance in modern technology on 
environment, farm produce, medical, communication, 
biological technology, power storage equipment and 
system, 3-dimension printing technology, smart materials, 
alternative energy technology, new technology affecting 
ways of life, business management, and world economy 

        ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ
สภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
รวมท้ังวิทยาการเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีมีต่อการเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
          Impact of advance in modern technology on 
environment, farm produce, medical, communication, 
biological technology, power storage equipment and 
system, 3-dimension printing technology, smart materials, 
alternative energy technology, new technology affecting 
ways of life, business management, and world economy 

 

GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 
(Analytical Thinking for 
Business) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีมีต่อ
ธุรกิจ เทคนิคและเคร่ืองมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพ 
        Introduction to mathematic and statistical analysis 
in business, techniques and tools assisting effective 
analytical and synthetic thinking 

        พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีมีต่อ
ธุรกิจ เทคนิคและเคร่ืองมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพ 
        Introduction to mathematic and statistical analysis 
in business, techniques and tools assisting effective 
analytical and synthetic thinking 

 

GE204 เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

3(3-0-6) GE204 เกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตร 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้
ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร  ทิศทาง
การเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท 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, and case study on farming business 

        เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตร 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้
ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทางการเกษตร  ทิศทาง
การเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท 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, and case study on farming business 
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GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพ
และความงาม 
(Cosmetic Products for Health 
and Beauty) 

3(3-0-6) GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพ
และความงาม 
(Cosmetic Products for Health 
and Beauty) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความส าคัญของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  
ประเภทของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  
ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  
ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  
ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลื อกซื้อเคร่ืองส าอาง  
หลักการใช้เคร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม 
นวัตกรรมเคร่ืองส าอางท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพ
และความงาม 
              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 

        ความส าคัญของเคร่ืองส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  
ประเภทของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  
ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  
ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่  
ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื้อเคร่ืองส าอาง  
หลักการใช้เคร่ืองส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม 
นวัตกรรมเคร่ืองส าอางท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพ
และความงาม 
              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 
(Thai Herbs Wisdom) 

3(3-0-6) GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 
(Thai Herbs Wisdom) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยใน
อดีตและปัจจุบันในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทย
ด้านการเกษตร  การแพทย์และอุตสาหกรรม   
          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 

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยใน
อดีตและปัจจุบันในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทย
ด้านการเกษตร  การแพทย์และอุตสาหกรรม   
          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 

 

GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

3(3-0-6) GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

3(3-0-6) คงเดิม 

       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลาย
ของเทคโนโลยี  ผลกระทบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุค
ดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
        Advance in technology in the digital era, diverse 
forms of technology, impact of technology on people’s 
way of life in the digital era, business management, 
economy, and environment including moral, ethics, and 
human rights, as well as personal adjustment for 
changes in the digital era  

       ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลาย
ของเทคโนโลยี  ผลกระทบท่ีมีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุค
ดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
        Advance in technology in the digital era, diverse 
forms of technology, impact of technology on people’s 
way of life in the digital era, business management, 
economy, and environment including moral, ethics, and 
human rights, as well as personal adjustment for 
changes in the digital era  
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GE208 เกมดิจิทัล 
(Digital Game) 

3(3-0-6) GE208 เกมดิจิทัล 
(Digital Game) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ท่ีจ าเป็นใน
การเล่นเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
         Decision making techniques, competition 
techniques, knowledge required in playing digital games, 
case study relating to digital games 

        เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ
เล่นเกมดิจิทัล  กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
         Decision making techniques, competition techniques, 
knowledge required in playing digital games, case study 
relating to digital games 

 

GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 
(Recycling Business) 

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

3(3-0-6) คงเดิม 

เป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรี
ไซเคิล ประเภทและสัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องต้น 
การคัดแยกและเปลี่ยนขยะเป็นเงิน มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติและความรู้
ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล 
ขยะรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
สังคมแบบย่ังยืน 
   This course will study about recycling 
management and waste utilization, types and symbols of 
recyclable waste.  Basic of plastic waste.  Waste separation 
and waste to wealth process. This course is practice and 
business centric; students will also learn about marketing 
management, recycling management for sufficient 
economy and environmental sustainability. 

เป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรี
ไซเคิล ประเภทและสัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องต้น การ
คัดแยกและเปลี่ยนขยะเป็นเงิน มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติและความรู้ในเชิง
ธุรกิจ ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรี
ไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคม
แบบย่ังยืน 
   This course will study about recycling 
management and waste utilization, types and symbols of 
recyclable waste.  Basic of plastic waste.  Waste separation 
and waste to wealth process. This course is practice and 
business centric; students will also learn about marketing 
management, recycling management for sufficient economy 
and environmental sustainability. 

 

   GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเป็น
เบื้องต้น            
(Counting and Elementary 
Probability) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเคร่ืองมือและกลยุทธ์การนับจ านวน
วิธีการแจกแจง 

       Probability theory, counting tools and strategies, and 
distribution functions. 

 

   GE212 พื้นฐานสถิติ                                                
(Basics of Statistics) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

                    หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิติ ข้ันพื้นฐาน
ประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่างล าดับการแปรผันปัจจัยก าหนดการแจก
แจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย 
        Basic statistical principles, concepts, and 
methods, including sampling, variation series, point and 
interval estimation of distribution parameters, hypothesis 
testing and regression. 
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   GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์                                      
(Basic of Computers) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

      แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมภาษาซี  การ
แทนรหัสข้อมูล  การโค้ด  หน่วยค านวณคอมพิวเตอร์  การจัดการ
และองค์ประกอบหน่วยความทรงจ าและการประเมินผลการท างาน 
       Fundamental concepts of computer systems. The C 
programming language, data representation, machine-
level code, computer arithmetic, code, memory 
organization and management, and performance 
evaluation. 

 

   GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์                                  
(Foundations of Mathematical Logic) 

 3(3-0-6) วิชาใหม่ 

 หลักการเบื้องต้นของทางตรรกศาสต ร์ ค่าความจริ งทาง
ตรรกศาสตร์และตัวบ่งปริมาณ แนวคิดของการมีเหตุผลและความ
จริงและความสัมพันธ์ของการนิรนัย 

 Introduction to formal logic, logic of truth, 
functions and quantifiers, concepts of validity and truth 
and their relation to formal deduction. 

 

   GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์                        
(Mathematical Foundations of 
Computing 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

  คณิตศาสตร์พื้นฐานทางส าหรับคอมพิวเตอร์  ความรู้
พื้นฐานของทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์ทวิภาคและอันดับ ประพจน์
ในเชิงตรรกศาสตร์ เคร่ืองทัวริง และพื้นฐานการค านวณ  การให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด 

 The mathematical foundations required for 
computer science, set theory, binary relations and 
orderings, propositional logic, Turing machines, and basics 
of computability, introduction to formal mathematical 
reasoning, showing formal rigorous proofs in simple cases. 

 

   GE216 พีชคณิตเชิงเส้น                                                
(Linear Algebra) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

      มโนทัศน์พื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้นซึ่งประกอบไปด้วย
ระนาบและปริภูมิ โครงสร้างของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเส้น เมทริกซ์ 
กฏของการด าเนินการทางเมทริกซ์ และการประยุกต์ใช้งาน 

 Basic concepts of linear algebra including 
“planes” and “spaces”, space structure, linear space, 
matrices, the rules of operations on matrices and basis of 
practical examples of their application. 
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4. กลุม่วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 4. กลุม่วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม  
กลุ่มสุนทรียศาสตร ์ กลุ่มสุนทรียศาสตร ์  
GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) GE301 ปรัชญาความรัก 

(Philosophy of Love) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐาน
ของมนุษย์  โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความ
รักผ่านมุมมองทางปรัชญา ท้ังในด้านท่ีเป็นปัจเจก และในด้านท่ีมีมิติ
สัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
         Study of the phenomenon of love as human’ basic 
emotion by analyzing and discussing the love issues 
through philosophical aspects as an individual and social 
dimension 

        แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์
พื้นฐานของมนุษย์  โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหา
ของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ท้ังในด้านท่ีเป็นปัจเจก และใน
ด้านท่ีมีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
         Study of the phenomenon of love as human’ basic 
emotion by analyzing and discussing the love issues 
through philosophical aspects as an individual and social 
dimension 

 

GE302 ปรัชญาศิลปะ 
(Philosophy of Art) 

3(3-0-6) GE302 ปรัชญาศิลปะ 
(Philosophy of Art) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อข้ึนของความหมาย
ในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และ
คุณค่าในงานศิลปะ 
          Study of paradigm and meaning of art and its 
relation to reality, knowledge, and values of art works 

        แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อข้ึนของความหมาย
ในทางศิลปะ ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และ
คุณค่าในงานศิลปะ 
          Study of paradigm and meaning of art and its 
relation to reality, knowledge, and values of art works 

 

GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 
(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 
(Shape, Taste, Smell, Color, 
Sound) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียง
ในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรส
กลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึกของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุก
ด้านของมนุษ ย์ เช่น  สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์  จิตรกรรม 
มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เร่ืองรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ เช่น  แฟชั่น 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 

        ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสี
เสียงในมิติของธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพล
ของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึกของมนุษย์และการสร้างสรรค์
ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ 
จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เร่ืองรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น  แฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
โฆษณา การปรุงและออกแบบอาหาร 
        Words signifying shape, taste, smell, color, and 
sound in language, perception of shape, taste, smell, 
color, and sound in various dimensions: nature, religion, 
society, and culture, influence of shape, taste, smell, 
color, and sound on human feelings and creation of art 
works in every form, such as architecture, literature, 
painting, and decorative arts, applying the knowledge of 
shape, taste, smell, color, and sound to product design, 
advertising, cooking, and food design 
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GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่
(Narratives in the Modern 
World) 

3(3-0-6) GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่
(Narratives in the Modern 
World) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายและบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเล่า ความสัมพันธ์
ระหว่างเร่ืองเล่ากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
จิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบและวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อต่าง ๆ 
ฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ืองเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       Meaning and functions of narratives, relation between 
narratives and life, society, economy, politics, culture, and 
psychology, analysis of contents, forms, and techniques 
used in various forms of media, practice of effective and 
purposeful storytelling 

        ความหมายและบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเล่า ความสัมพันธ์
ระหว่างเร่ืองเล่ากับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบและวิธีการเล่าเร่ืองในสื่อ
ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเร่ืองเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       Meaning and functions of narratives, relation 
between narratives and life, society, economy, politics, 
culture, and psychology, analysis of contents, forms, and 
techniques used in various forms of media, practice of 
effective and purposeful storytelling 

 

GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 
(Interpretation of Drama and 
Film) 

3(3-0-6) GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 
(Interpretation of Drama and 
Film) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการตีความละครและ
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ใน
สังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์ 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึกปฏิบัติ 
         Theories and concepts relating to interpretation of 
drama and film, drama and film production and perceiving 
cultures in Thai society, guidelines to analyze and interpret 
drama and film, case study on drama and film analysis and 
practice 

        ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการตีความละครและ
ภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ใน
สังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์ 
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึกปฏิบัติ 
         Theories and concepts relating to interpretation of 
drama and film, drama and film production and 
perceiving cultures in Thai society, guidelines to analyze 
and interpret drama and film, case study on drama and 
film analysis and practice 

 

GE306 นิทานโลก 
(Tales of the World) 

3(3-0-6) GE306 นิทานโลก 
(Tales of the World) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของนิทานท่ีมี
ต่อมนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานท้ังของตะวันออกและตะวันตก  
อ่านตีความนิทานส าคัญบางเร่ืองท้ังของตะวันออกและตะวันตก 
        Meaning, importance, and roles of tales on human 
beings, characteristics of eastern and western tales, 
interpretative reading of selected significant pieces of 
eastern and western tales 

        ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของนิทานท่ี
มีต่อมนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานท้ังของตะวันออกและ
ตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญบางเร่ืองท้ังของตะวันออกและ
ตะวันตก 
        Meaning, importance, and roles of tales on human 
beings, characteristics of eastern and western tales, 
interpretative reading of selected significant pieces of 
eastern and western tales 
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GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมาร ี
(HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6) GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมาร ี
(HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Writing) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงาม
ของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธ์ท่ีมีต่อวงการ
หนังสือและสังคมไทย 
         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 circle 

        พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความ
งามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธ์ท่ีมีต่อ
วงการหนังสือและสังคมไทย 
         HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and 
writing, importance, outstanding characteristics, values, 
and beauty of her writing, as well as the roles of her 
writing on Thai society and publishing circle 

 

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(Southeast Asian Writers 
Award) 

3(3-0-6) GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(Southeast Asian Writers 
Award) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่ง
อาเซียน (ซีไรต์) ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอด
เย่ียมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ท่ีมีต่อวง
วรรณกรรมไทย 
        History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. 
Write), importance, values, and roles of Southeast Asian 
Writers Award on Thai literary circle 

         ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียม
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเย่ียมแห่งอาเซียนของไทย ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ท่ี
มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
        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 
(Thai Poetry Recitation) 

3(3-0-6) GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 
(Thai Poetry Recitation) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท 
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมท้ังกลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะ
กับบทอ่าน 
        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 

        หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท 
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมท้ังกลวิธีการใช้เสียงให้
เหมาะกับบทอ่าน 
        Principles and practice of tonal recitation of Thai 
poetry in various forms and rhythms as well as voice 
projecting techniques appropriate for each type of tonal 
recitation 
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GE310 นาฏศิลป์ไทย 
(Thai Classical Dance) 

3(3-0-6) GE310 นาฏศิลป์ไทย 
(Thai Classical Dance) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึก
ปฏิบัติการร าพ้ืนฐาน  เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
          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) 

        หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึก
ปฏิบัติการร าพ้ืนฐาน  เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
          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 
(Dance) 

3(3-0-6) GE311 แดนซ์ 
(Dance) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, 
Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior 
Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง 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 

        รูปแบบและประเภทของการเต้น เช่น Junior Dance, 
Street Jazz, Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior 
Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง 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 
(Singing) 

3(3-0-6) GE312 การขับร้อง 
(Singing) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การ
ฟังและการจับจังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและ
การแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้
เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        Voice projection, music genres, voice control, 
listening for beats and rhythms, singing practice for social 
events and stage performing on various occasions, 
practice of movements appropriate for each type of 
events 

        วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การ
ฟังและการจับจังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและ
การแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้
เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        Voice projection, music genres, voice control, 
listening for beats and rhythms, singing practice for social 
events and stage performing on various occasions, 
practice of movements appropriate for each type of 
events 

 

GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) GE313 ดนตรีวิจักษณ์ 
(Music Appreciation) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้ งใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 
         Music listening for understanding and appreciation 
of its values. Development of music and its genres, as 
well as characteristics of songs and musical instruments 

        การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งใน
คุณค่าของการฟังดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรี
ประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเคร่ืองดนตรี 
         Music listening for understanding and appreciation 
of its values. Development of music and its genres, as 
well as characteristics of songs and musical instruments 
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GE314 การจัดดอกไม ้

(Flower Decoration) 
3(3-0-6) GE314 การจัดดอกไม ้

(Flower Decoration) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมาย
ของดอกไม้  เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ 
ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการ
สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 
        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 

        ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมาย
ของดอกไม้  เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ 
ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการ
สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 
        Science and art of flower decoration, meaning of 
flowers leading to understanding of aesthetic experience, 
understanding of how to use flowers as a means to 
communicate and convey people’s emotions and 
feelings 

 

GE315 พัสตราภรณ ์
(Costume and Garment) 

3(3-0-6) GE315 พัสตราภรณ์ 
(Costume and Garment) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ประวัติของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและ
วัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและ
จุดประสงค์ ท้ังในบริบทวัฒนธรรมของราชส านักและชาวบ้าน  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืนประวัติ ภูมิ
หลังของพัสตราภรณ์ไทย 
        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 study relating to costume and garment design, 
revitalization of Thai costumes and garments 

        ประวัติของเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ศิลปะและ
วัฒนธรรมการตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและ
จุดประสงค์ ท้ังในบริบทวัฒนธรรมของราชส านักและชาวบ้าน  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืนประวัติ ภูมิ
หลังของพัสตราภรณ์ไทย 
        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 study relating to costume and garment design, 
revitalization of Thai costumes and garments 

 

GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 
(Costume and Make-Up 
Design) 

3(3-0-6) GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 
(Costume and Make-Up 
Design) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมาย และความส าคัญของเคร่ืองแต่งกายและ
เคร่ืองประดับ  การฝึกออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับให้
เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น 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  

        ความหมาย และความส าคัญของเคร่ืองแต่งกายและ
เคร่ืองประดับ  การฝึกออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ
ให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น 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  
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GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 

(Arts Appreciation) 
3(3-0-6) GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 

(Arts Appreciation) 
3(3-0-6) คงเดิม 

      ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการ
วิจักษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีต
กรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่วมสมัยต่าง ๆ ท้ังในด้าน รูปแบบ 
เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
      Meaning, importance, and values of arts, principles of 
arts appreciation for different art forms: painting, 
literature, music, dance, and contemporary 
entertainment media relating to forms, contents, and 
aesthetic concepts 

      ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการ
วิจักษณ์ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ   ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีต
กรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิงร่วมสมัยต่าง ๆ ท้ังในด้าน รูปแบบ 
เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
      Meaning, importance, and values of arts, principles 
of arts appreciation for different art forms: painting, 
literature, music, dance, and contemporary 
entertainment media relating to forms, contents, and 
aesthetic concepts 

 

GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 
(Thai Folk Games and Songs) 

3(3-0-6) คงเดิม 

           ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของ
การละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลง
พื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิประเทศ 
ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง 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 

           ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของ
การละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลง
พื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของสภาพสังคม ภูมิประเทศ 
ค่านิยมและคติชีวิตท่ีต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง 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 

 

กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรม  
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 
3(3-0-6) คงเดิม 

            ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ ช า
นิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างประชานิยมกับระบบอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมและสื่อมวลชนกับทุนนิยม  บริบททางสังคม   การ
บริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยม ท่ีมี
อิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย  
             Meaning and characteristics of the popular 
culture. The relationship between the populism and the 
cultural industry; the mass media and the capitalism. The 
consumption of the popular culture and the analysis of 
the culture’s influence on Thai society in everyday lives. 

            ค ว า ม ห ม า ย  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ ช า
นิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างประชานิยมกับระบบอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมและสื่อมวลชนกับทุนนิยม  บริบททางสังคม   การ
บริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมท่ีมี
อิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย  
             Meaning and characteristics of the popular 
culture. The relationship between the populism and the 
cultural industry; the mass media and the capitalism. The 
consumption of the popular culture and the analysis of 
the culture’s influence on Thai society in everyday lives. 
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GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 
3(3-0-6) GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 

(ASEAN Entertainment Media) 
3(3-0-6) คงเดิม 

           ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง 
ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมใน
ประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศ
ต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีต่อกันในภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์
ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 
         Distinctive and shared characteristics of 
entertainment media in ASEAN countries, relation 
between entertainment media and society in different 
countries, creation and consuming 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 

           ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับ
สังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่อบันเทิงใน
ประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลท่ีมีต่อกันในภูมิภาคอาเซียน  
วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจท่ีปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 
         Distinctive and shared characteristics of 
entertainment media in ASEAN countries, relation 
between entertainment media and society in different 
countries, creation and consuming of entertainment 
media in different countries, influence of entertainment 
media from ASEAN countries on each other, analysis of 
interesting issues existing in ASEAN entertainment media 

 

GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Cultures) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 
ในประชาคมอาเซียน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ   ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วม
สมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและการ
ดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  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 the 
countries’ crisis 

        แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง 
ๆ ในประชาคมอาเซียน  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรม
ร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและ
การดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  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 the 
countries’ crisis 

 

GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะ
ไทย 
( Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะ
ไทย 
( Foreign Culture Influence on 
Thai Arts) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลก
ตะวันตก  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 That arts 

        การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  
อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลก
ตะวันตก  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 That arts 
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GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
( History of Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
( History of Thailand’s Society 
after Revolution) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบท่ีมีต่อ
สังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม 
รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถ่ิน ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่ของ
สังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัฒน์ 
            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  

        ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบท่ีมีต่อ
สังคม  การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม 
รสนิยม แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ท้องถ่ิน ตลอดจนอุดมการณ์
ชาติ  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่
ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัฒน์ 
            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 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 
(China’s National Ideology) 

3(3-0-6) GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 
(China’s National Ideology) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีสะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้าง
ชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
         Aspects of China’s development in history, 
philosophy, wisdom, politics, administration, and 
economy, which reflect China’s national ideology from 
the past to present 
 

        พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีสะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้าง
ชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
         Aspects of China’s development in history, 
philosophy, wisdom, politics, administration, and 
economy, which reflect China’s national ideology from 
the past to present 
 

 

GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 
(Current World Events) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก ท้ังมิติทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความร่วมมือและความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมโลกปัจจุบัน รวมท้ังเหตุการณ์ส าคัญในประเทศไทยท่ี
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ 
และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาต่าง 
ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
         World’s major events in politic, economic, and 
social dimensions, cooperation and conflict in modern 
world society, and important events in Thailand related 
to world’s events. Enable learners to think, analyze, 
criticize, and compare these important world’s events 
occurring at different times and have impact on changes 

        เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก ท้ังมิติทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความร่วมมือและความขัดแย้ง ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมโลกปัจจุบัน รวมท้ังเหตุการณ์ส าคัญในประเทศไทย
ท่ีสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
         World’s major events in politic, economic, and 
social dimensions, cooperation and conflict in modern 
world society, and important events in Thailand related 
to world’s events. Enable learners to think, analyze, 
criticize, and compare these important world’s events 
occurring at different times and have impact on changes 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) GE358 ภาวะหลายภาษา 

(Multilingualism) 
3(3-0-6) คงเดิม 

       ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย
วัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซง
และผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาท่ีมีต่อ
พลเมืองในสังคม  
        Characteristics of multilingualism and 
multiculturalism, criteria for language classifications in 
society, linguistic interference and integration, and the 
influence of multilingualism on people in society 

       ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลาย
วัฒนธรรม  เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซง
และผสมผสานทางภาษา และอิทธิพลของภาวะหลายภาษาท่ีมีต่อ
พลเมืองในสังคม  
        Characteristics of multilingualism and 
multiculturalism, criteria for language classifications in 
society, linguistic interference and integration, and the 
influence of multilingualism on people in society 

 

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
(Museum Management) 

3(3-0-6) GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 
(Museum Management) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมาย หน้าท่ี ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท่ีมี
ต่อสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  
การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  
การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง 
        Meaning, function, importance, and values of 
museum on society, classifications and types of museum, 
museum displays, concepts relating to museum, museum 
management, museum marketing, conservation and 
exhibition of local museum, model of Thai local wisdom 
museum, community participation and ideal museum 
society, virtual museum 

        ความหมาย หน้าท่ี ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท่ี
มีต่อสังคม ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดม
คติ  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
        Meaning, function, importance, and values of 
museum on society, classifications and types of 
museum, museum displays, concepts relating to 
museum, museum management, museum marketing, 
conservation and exhibition of local museum, model of 
Thai local wisdom museum, community participation 
and ideal museum society, virtual museum 

 

GE360 ปรัชญาตะวันตก 
(Western Philosophy) 

3(3-0-6) GE360 ปรัชญาตะวันตก 
(Western Philosophy) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่ง
ศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัย
กลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและพัฒนาการ
ทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวันตก 
          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 

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่ง
ศึกษาประเด็นปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ  ได้แก่ สมัยโบราณ สมัย
กลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและ
พัฒนาการทางความคิดท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวันตก 
          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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 
3(3-0-6) GE361 ปรัชญาตะวันออก 

(Eastern Philosophy) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่ง
ศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อ
พิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต 
ตามวิถีแห่งตะวันออก 
           Concepts and study of the thinking process in the 
Eastern World, focusing on the mainstream concepts from 
India, China, and Japan, with the aim to consider critical 
issues relating to searching for the meaning of life in the 
Eastern Way  

        แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดย
มุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น 
เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญด้านการแสวงหาความหมาย
ของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
           Concepts and study of the thinking process in 
the Eastern World, focusing on the mainstream concepts 
from India, China, and Japan, with the aim to consider 
critical issues relating to searching for the meaning of life 
in the Eastern Way  

 

GE362 วัฒนธรรมชา 
(Tea Culture) 

3(3-0-6) GE362 วัฒนธรรมชา 
(Tea Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของ
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น 
และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น 
ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  การ
สร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม 
ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัฒน์ 
         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 consuming, creation of tea business, tea house 
culture in the South, tea and rituals, tea as a 
contemporary culture in the globalization era 

        ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของ
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น 
และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น 
ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับใบชาและการบริโภคชา  การ
สร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม 
ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัฒน์ 
         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 consuming, creation of tea business, tea 
house culture in the South, tea and rituals, tea as a 
contemporary culture in the globalization era 

 

GE363 วัฒนธรรมข้าว 
(Rice Culture) 

3(3-0-6) GE363 วัฒนธรรมข้าว 
(Rice Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยท้ังในวัฒนธรรมหลวงและ
วัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานท่ีจริง  วิเคราะห์และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
            Meaning and scope of rice culture, relation 
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 study relating to rice 
culture as existing in the real location, analysis and 
creation of rice culture in the context of contemporary 
society 

        ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคนไทยท้ังในวัฒนธรรมหลวงและ
วัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานท่ีจริง  วิเคราะห์และ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
            Meaning and scope of rice culture, relation 
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 study relating to rice 
culture as existing in the real location, analysis and 
creation of rice culture in the context of contemporary 
society 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
GE364 วัฒนธรรมน้ า 

(Water Culture) 
3(3-0-6) GE364 วัฒนธรรมน้ า 

(Water Culture) 
3(3-0-6) คงเดิม 

        วัฒนธรรมน้ าในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า 
ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณี
และคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของการจัดการ
น้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เ ร่ืองวัฒนธรรมน้ าในยุค
ชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
        Water culture in Thai literature, legends, tales, and 
work 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 

        วัฒนธรรมน้ าในคติไทยท่ีปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า 
ศิลปกรรม บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณี
และคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของการจัดการ
น้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เร่ืองวัฒนธรรมน้ าในยุค
ชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
        Water culture in Thai literature, legends, tales, and 
work 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 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย 
(Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย  การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  
ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน  บทบาท
ของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย  อาทิในด้านการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการ
ของการสร้างสังคมจีนาภิวัฒน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้
เทพเจ้าจีนท่ีเด่น ๆ ในสังคมไทย  
          Shrine and oblation belief of the Chinese in 
Thailand, oblation and the creation of Chinese culture, 
shrine and the establishment of Chinese community and 
its expansion, role of shrine and oblation in contemporary 
context, such as tourism, creative economy, creative 
folklore, and development of Chinalization, case study 
relating to shrine and oblation in Thai society 

        คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนใน
ประเทศไทย  การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  
ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน  
บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย  อาทิในด้าน
การท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ แล ะ
พัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวัฒน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและ
พิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนท่ีเด่น ๆ ในสังคมไทย  
          Shrine and oblation belief of the Chinese in 
Thailand, oblation and the creation of Chinese culture, 
shrine and the establishment of Chinese community and 
its expansion, role of shrine and oblation in 
contemporary context, such as tourism, creative 
economy, creative folklore, and development of 
Chinalization, case study relating to shrine and oblation 
in Thai society 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ

ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai 
Society) 

3(3-0-6) GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ในสังคมไทย 
(Ethnic Diversity in Thai 
Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่ง
ชาติพันธุ์ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี 
ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม  สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายใน
ประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นท่ีย่านท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
กรุงเทพมหานครท่ีส าคัญ ๆ  
         Important ethnic identity in Thai society, 
maintaining ethnicity, ethnic diversity, advantage and 
disadvantage of ethnicity in society, plural society and 
challenge in ASEAN community, survey of some significant 
ethnic locations in Bangkok 

        อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้
ซึ่งชาติพันธุ์ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  เช่น 
ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม  สังคมพหุลักษณ์กับความท้า
ทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นท่ีย่านท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์
ในกรุงเทพมหานครท่ีส าคัญ ๆ  
         Important ethnic identity in Thai society, 
maintaining ethnicity, ethnic diversity, advantage and 
disadvantage of ethnicity in society, plural society and 
challenge in ASEAN community, survey of some 
significant ethnic locations in Bangkok 

 

GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
(Gender Diversity in Thai Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

            ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทาง
เพศ   แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทาง
เพศและเอกลักษณ์ทางเพศในมิติต่างๆ ท้ังทางวิทยาศาสตร์ 
มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื่นๆ ในบริบทสังคมไทย และการท า
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
         Meaning and importance of gender diversity 
and identity, concept and paradigm for the study of 
gender diversity in different dimensions; science, 
anthropology, psychology, etc. Understanding of gender 
diversity in Thai society. 

            ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทาง
เพศ   แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทาง
เพศและเอกลักษณ์ทางเพศในมิติต่างๆ ท้ังทางวิทยาศาสตร์ 
มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอื่นๆ ในบริบทสังคมไทย และการท า
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
         Meaning and importance of gender diversity 
and identity, concept and paradigm for the study of 
gender diversity in different dimensions; science, 
anthropology, psychology, etc. Understanding of gender 
diversity in Thai society. 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE368 คติชนสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) GE368 คติชนสร้างสรรค์ 
(Creative Folklore) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  
และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมท้ัง
อิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 
        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 

        ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  
และคติชนแนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมท้ัง
อิทธิพลของคติชนแนวใหม่ท่ีมีต่อสังคมไทยปัจจุบัน 
        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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 
GE369 โบราณคดี ของไทยและประ เทศ

ใกล้เคียง 
( Archaeology of Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) GE369 โบราณคดี ของไทยและประ เทศ
ใกล้เคียง 
( Archaeology of Thailand and 
Neighboring Countries) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดี
และศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง 
และการศึกษานอกสถานท่ี 
         Meaning of archaeology, relation between 
archaeology and work of art, art history in Thailand and 
neighboring countries, fieldtrip 

        ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่าง
โบราณคดีและศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของ
ประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานท่ี 
         Meaning of archaeology, relation between 
archaeology and work of art, art history in Thailand and 
neighboring countries, fieldtrip 

 

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทาง
วัฒนธรรม 
( Local and Creative Cultural 
Products) 

3(3-0-6) GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทาง
วัฒนธรรม 
( Local and Creative Cultural 
Products) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         กระแสท้องถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ิน
กับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนท่ีน าไปสู่การสร้างสินค้า
ทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  
กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถ่ินบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา                 ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
           Localism in Thai society, relation 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 study as a tool to collect data in local 
community in search of products with geographical 
indication 

         กระแสท้องถ่ินนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถ่ิน
กับเศรษฐกิจชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเร่ืองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนท่ีน าไปสู่การสร้างสินค้า
ทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม  
กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถ่ินบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา                 ต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
           Localism in Thai society, relation 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 study as a tool to collect data in local 
community in search of products with geographical 
indication 

 

GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and 
Ceremony in Thailand) 

3(3-0-6) GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีใน
สังคมไทย 
(Royal Tradition and 
Ceremony in Thailand) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายและหน้าท่ีของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคัญในราชส านัก
ไทย 
          Meaning and function of royal tradition and 
ceremony in Thailand, development of royal tradition 
and ceremony in Thai history, significant royal tradition 
and ceremony in Thai royal court 

        ความหมายและหน้าท่ีของราชประเพณีและพระราชพิธีใน
ประเทศไทย  พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธี ใน
ประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธีส าคัญในราชส านัก
ไทย 
          Meaning and function of royal tradition and 
ceremony in Thailand, development of royal tradition 
and ceremony in Thai history, significant royal tradition 
and ceremony in Thai royal court 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 
(Invented Tradition) 

3(3-0-6) GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 
(Invented Tradition) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและ
พัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าท่ีของประเพณีประดิษฐ์ 
อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ท่ีมีต่อการสร้างวาทกรรมตามความคิด
ของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย 
และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบัน 
        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 study relating to 
invented tradition in Thai society, and analysis of invented 
tradition existing in modern Thai society 

        ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและ
พัฒนาการของประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าท่ีของประเพณี
ประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ท่ีมีต่อการสร้างวาทกรรมตาม
ความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ใน
สังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย
ปัจจุบัน 
        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 study 
relating to invented tradition in Thai society, and analysis 
of invented tradition existing in modern Thai society 

 

GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 
(Tradition and Festival in 
Thailand) 

3(3-0-6) GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 
(Tradition and Festival in 
Thailand) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าท่ีของ
ประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญา
ไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสังคมไทย 
          Importance of traditions and festivals in Thailand, 
function of traditions and festivals in way of life, belief, 
value, and Thai wisdom, annual traditions and festivals in 
Thai society 

        ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าท่ีของ
ประเพณีและเทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญา
ไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปีในสังคมไทย 
          Importance of traditions and festivals in Thailand, 
function of traditions and festivals in way of life, belief, 
value, and Thai wisdom, annual traditions and festivals 
in Thai society 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 
(History of Photography) 

3(3-0-6) GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 
(History of Photography) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่า
ของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  
ความหมายของภาพถ่ายท่ีมีคุณค่าท้ังทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ 
การสร้างสรรค์ ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานท้ังทางด้าน
แนวความคิด ทฤษฎี  เทคนิคปฏิบัติ  และความคิดสร้างสรรค์  
ความสามารถและทักษะท่ีน าไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์   
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 
       Photography history, importance and values of 
photography in society, relation between men 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 

        ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและ
คุณค่าของภาพถ่ายในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  
ความหมายของภาพถ่ายท่ีมีคุณค่าท้ังทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ 
การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานท้ังทางด้าน
แนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  
ความสามารถและทักษะท่ีน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 
       Photography history, importance and values of 
photography in society, relation between men 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 ประวัติศาสตร์แอนิเมช่ัน 
(Animation  History) 

3(3-0-6) GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมช่ัน 
(Animation  History) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิ เมชั่น มุมมองท่ี
หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง 
วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ 
เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ศิลปะกับอุตสาหกรรม 
         History and development of animation, various 
aspects relating to animation: time sequence, production 
process, medium, culture, genres, animation artists, 
attitudes and nationality influence, gender, technology, 
cultural identity, and conflict between art and industry 

        ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิ เมชั่น มุมมองท่ี
หลากหลายของแอนิเมชั่นตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง 
วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อ
ชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้ง
ระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
         History and development of animation, various 
aspects relating to animation: time sequence, production 
process, medium, culture, genres, animation artists, 
attitudes and nationality influence, gender, technology, 
cultural identity, and conflict between art and industry 

 

GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 
(Faiths in Thai Society) 

3(3-0-6) GE376 ความเช่ือในสังคมไทย 
(Faiths in Thai Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและ
ทฤษฎี ท่ีใช้ ศึกษาความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับ
สังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม  
วิ เคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฏการณ์ของความเชื่อและการ
ประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย 
      Meaning of faith, types of faith, concepts and 
theories used to study faith, relation between faith and 
Thai society, faith data collection and analysis, 
phenomenon of faith, applying knowledge about faith 
for different purposes in contemporary Thai society  

        ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีใช้ศึกษาความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับ
สังคมไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ   การเก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม  
วิ เคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฏการณ์ของความเชื่อและการ
ประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย 
      Meaning of faith, types of faith, concepts and 
theories used to study faith, relation between faith and 
Thai society, faith data collection and analysis, 
phenomenon of faith, applying knowledge about faith 
for different purposes in contemporary Thai society  

 

 



356 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 
(Astrology and Forecasting) 

3(3-0-6) GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 
(Astrology and Forecasting) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออก
และตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาใน
โหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้
ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  การประดิษฐ์
ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษา
โหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
       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, astrologer’s invented tradition and 
identity creation, case study relating to astrology and 
forecasting in Thai society 

        แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออก
และตะวันตกเชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาใน
โหราศาสตร์ไทย  ประเภทของโหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้
ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  การประดิษฐ์
ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษา
โหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
       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, astrologer’s invented tradition and 
identity creation, case study relating to astrology and 
forecasting in Thai society 

 

GE378 ศาสนาของโลก 
(World Religion) 

3(3-0-6) GE378 ศาสนาของโลก 
(World Religion) 

3(3-0-6) คงเดิม 

       ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนา
ส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   
ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์การน าศาสนามา
ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including 
Christianity, Buddhism, Islam, and Hindu; philosophy and 
religious practice of world’s major religions, current social 
phenomenon in the era of mixed religions, religions 
amidst world crisis, religion as a solution to social 
problematic issues 

       ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พุทธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนา
ส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   
ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์การน าศาสนา
มาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including 
Christianity, Buddhism, Islam, and Hindu; philosophy and 
religious practice of world’s major religions, current social 
phenomenon in the era of mixed religions, religions 
amidst world crisis, religion as a solution to social 
problematic issues 

 

GE379 หมากล้อม 
(Go) 

3(3-0-6) GE379 หมากล้อม 
(Go) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคข้ันพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วง
เปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  ความหมายของพื้นท่ี ลักษณะ
หมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-                เม็ด 9 เกม 
วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
       Development of Go concepts and tactics used at 
the opening, middle, and ending stages, meaning of 
territory, types and direction of captured and alive 
stones, ending the game, proceeding the game, formula 
and tricks, history and culture 

         การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคข้ันพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วง
เปิดเกม  กลางเกม และปิดเกม  ความหมายของพื้นท่ี ลักษณะ
หมากและทิศทางหมากเป็นตาย  การจบ-                เม็ด 9 เกม 
วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
       Development of Go concepts and tactics used at 
the opening, middle, and ending stages, meaning of 
territory, types and direction of captured and alive 
stones, ending the game, proceeding the game, formula 
and tricks, history and culture 
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GE380 หมากรุกไทยและสากล 
(Thai and International Chess) 

3(3-0-6) GE380 หมากรุกไทยและสากล 
(Thai and International Chess) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุก
สากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและ
เทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกลการเล่นของ
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่น
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและ
เข้าใจกลต่าง 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 

          ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุก
สากล  ศึกษาตัวหมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและ
เทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์และกลการเล่นของ
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่น
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและ
เข้าใจกลต่าง 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 

 

GE381 วัฒนธรรมไทย 
(Thai Culture and Traditions) 

3(3-0-
6) 

GE381 วัฒนธรรมไทย 
(Thai Culture and Traditions) 

3(3-0-6) คงเดิม 

เงื่อนไข  ส ารับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
     วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย ค่านิยม วิถีชีวิต
ของคนไทยด้านต่าง ๆ 
       Thai culture and traditions, values, beliefs, and a 
way of life. 

เงื่อนไข  ส ารับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 
     วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย ค่านิยม วิถีชีวิต
ของคนไทยด้านต่าง ๆ 
       Thai culture and traditions, values, beliefs, and a 
way of life. 

 

2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  
(Quality of Life and Sustainable Society) 

2.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  
(Quality of Life and Sustainable Society) 

กลุ่มคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  กลุ่มคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 

( Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 
( Information Literacy Skills in 
Digital Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

     คว า ม ห ม า ยแล ะคว า ม ส า คัญ ขอ ง ก า ร รู้ ส า รส น เ ท ศ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเร่ิมจากการ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  
การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมินค่าสารสนเทศ  
การจัดการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
      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 

     คว า ม ห ม า ยแล ะคว า ม ส า คัญ ขอ งก า ร รู้ ส า รสน เทศ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ รู้สารสนเทศโดยเ ร่ิมจากการ
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  
การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมิน ค่า
สารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมี
จริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
      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 
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GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Discover of Learning Society) 

3(3-0-6) GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Discover of Learning Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ท่ีมีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมและ
เครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการเรียนรู้  สังคมการ
เรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจ
และความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  
และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ได้ต่อไป 
          Meaning and importance of knowledge on human 
resource development, developing and sharing 
knowledge, power of knowledge, concepts of learning 
organization, learning society and network, learning 
dynamics, online learning society, learning resources, 
strategic development of learning society, systematic life-
long learning 

         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ท่ีมีต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมและ
เครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการเรียนรู้  สังคมการ
เรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเ รียน รู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจ
และความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  
และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ได้ต่อไป 
          Meaning and importance of knowledge on human 
resource development, developing and sharing 
knowledge, power of knowledge, concepts of learning 
organization, learning society and network, learning 
dynamics, online learning society, learning resources, 
strategic development of learning society, systematic 
life-long learning 

 

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy Skill) 

3(3-0-6) GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
(Media Literacy Skill) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อ
ผู้บริโภค  หลักการและแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ 
จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ 
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยเน้นท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ 
เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  
ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการ
รู้เท่าทันสื่อ 
           Media literacy meaning, influence of media on 
consumes, principles and concepts relating to media 
literacy, classification of media, news photograph, 
advertisements, radio program, television program, film, 
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 

         ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อ
ผู้บริโภค  หลักการและแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ 
จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ 
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต  โดยเน้นท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาใน
สื่อ  ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ 
           Media literacy meaning, influence of media on 
consumes, principles and concepts relating to media 
literacy, classification of media, news photograph, 
advertisements, radio program, television program, film, 
and Internet media, focusing on understanding media 
context including media industry, media technology, 
media psychology and forms and language in media, 
practice of news analysis from different types of media, 
media literacy law 
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GE404 เจนเนอเรช่ัน ซี กับคุณภาพชีวิต 
( Generational Z and Quality of 
Life) 

3(3-0-6) GE404 เจนเนอเรช่ัน ซี กับคุณภาพชีวิต 
(Generational Z and Quality of 
Life) 

3(3-0-6) คงเดิม 

                 แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของ
วัยรุ่นในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปัจจัยแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและการ
ปรับตัวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมี
เป้าหมาย 
Concepts, theories, and research on biological, mental, 
emotional, and social developments of adolescents; 
factors effecting adolescents’ behavior and personality; 
adolescents’ problems and adjustments in the present 
day; developing life goal and value. 

                 แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของ
วัยรุ่นในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปัจจัยแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและการ
ปรับตัวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมี
เป้าหมาย 
Concepts, theories, and research on biological, mental, 
emotional, and social developments of adolescents; 
factors effecting adolescents’ behavior and personality; 
adolescents’ problems and adjustments in the present 
day; developing life goal and value. 

 

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Development Psychology) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎี
เกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่
ละช่วงวัย 
          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 

        ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
มีอิทธพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎี
เกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาใน
แต่ละช่วงวัย 
          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 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 
(Psychology and Self-
Management) 

3(3-0-6) GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 
(Psychology and Self-
Management) 

3(3-0-6) คงเดิม 

      หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้ อื่นและ
ปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด 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 

      หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อท าความ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ   กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและ
ปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด 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 
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GE407 จิตวิทยากับการท างานเป็นทีม 
(Psychology for Teamwork) 

3(3-0-6) GE407 จิตวิทยากับการท างานเป็นทีม 
(Psychology for Teamwork) 

3(3-0-6) คงเดิม 

           ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างาน
เป็นทีม  ท้ังในบทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  
ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท 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 

           ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างาน
เป็นทีม  ท้ังในบทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น  
ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท 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 
( Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 
( Personality Development for 
Leader) 

3(3-0-6) คงเดิม 

      ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความ
เป็นผู้น า การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนท้ัง
ด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม 
      Theory, practice, and skill to develop leadership 
personality, maximizing leadership potential regarding 
intelligence, personality, emotion, and social behavior 

      ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความ
เป็นผู้น า การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนท้ัง
ด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม 
      Theory, practice, and skill to develop leadership 
personality, maximizing leadership potential regarding 
intelligence, personality, emotion, and social behavior 

 

GE409 แฟช่ัน 
(Fashion) 

3(3-0-6) GE409 แฟช่ัน 
(Fashion) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ท้ังของตะวันออก
และตะวันตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็น
งานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของแฟชั่นต่อสังคม 
        Introduction to eastern and western fashion design, 
creative thinking, classification of fashion, fashion show, 
fashion and society 

        ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ท้ังของตะวันออก
และตะวันตก  การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็น
งานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของแฟชั่นต่อสังคม 
        Introduction to eastern and western fashion design, 
creative thinking, classification of fashion, fashion show, 
fashion and society 

 

GE410 การท าอาหาร 
(Cooking) 

3(2-2-5) GE410 การท าอาหาร 
(Cooking) 

3(2-2-5) คงเดิม 

     ความ รู้ความเ ข้าใจเบื้ องต้น เกี่ ยวกับอาหารท้ังของไทย 
ตะวันออกและตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
      Introduction to Thai, eastern, and western styles of 
cooking, cooking practice of both savory and dessert 
dishes 

     ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับอาหารท้ังของ ไทย 
ตะวันออกและตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
      Introduction to Thai, eastern, and western styles of 
cooking, cooking practice of both savory and dessert 
dishes 
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GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 
3(3-0-6) GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 

(Health and Beauty Care) 
3(3-0-6) คงเดิม 

       หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and 
exercise for health, beauty, as well as concentration and 
clear mind, beauty products 

       หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพและความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and 
exercise for health, beauty, as well as concentration and 
clear mind, beauty products 

 

GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 
(Science of Happiness) 

3(3-0-6) GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 
(Science of Happiness) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          ความหมายของความสุขท่ีแท้จริง และการท าความเข้าใจ
ผ่านกลไกทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกข์
และพฤติกรรมท่ีไม่ดีตนเอง ท่ีเป็นผลจากการแสวงหาความสุขผิด
ทาง  การสร้างความสุขและพฤติกรรมท่ีดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาใน
ตนเอง การคิดบวก ความฉลาดทางอารมณ์ กระบวนการปรับสมอง
ให้คิดดี ท าดี ผ่านการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้พบกับ
ความสุขท่ีแท้จริงภายในตนเอง และเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 The meaning of true happiness. Understanding 
true happiness through biological mechanism and 
psychological process. Cause of suffering and self-
destructive behaviors. Creating happiness and good 
behaviors from having self-esteem, positive thinking and 
Emotional Intelligence (EQ). Brain exercise to activate the 
awareness to think good and do good. Application of 
Sufficiency Economy Philosophy in everyday life to find 
true happiness from within and be a good citizen. 

          ความหมายของความสุขท่ีแท้จริง และการท าความเข้าใจ
ผ่านกลไกทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกข์
และพฤติกรรมท่ีไม่ดีตนเอง ท่ีเป็นผลจากการแสวงหาความสุขผิด
ทาง  การสร้างความสุขและพฤติกรรมท่ีดีจากการเชื่อมั่นศรัทธาใน
ตนเอง การคิดบวก ความฉลาดทางอารมณ์ กระบวนการปรับ
สมองให้คิดดี ท าดี ผ่านการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม 
และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้
พบกับความสุขท่ีแท้จริงภายในตนเอง และเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 The meaning of true happiness. Understanding 
true happiness through biological mechanism and 
psychological process. Cause of suffering and self-
destructive behaviors. Creating happiness and good 
behaviors from having self-esteem, positive thinking and 
Emotional Intelligence (EQ). Brain exercise to activate the 
awareness to think good and do good. Application of 
Sufficiency Economy Philosophy in everyday life to find 
true happiness from within and be a good citizen. 
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   กลุ่มสังคมยั่งยืน  
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) GE451 ศาสตร์ของพระราชา 

(Knowledge of the King) 
3(3-0-6) คงเดิม 

         พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชโดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตร์
พระราชาในด้านต่างๆอาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ท้ัง ในระดับ
ครอบครัวและชุมชน  เพื่อการด าเนิน  ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯ
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
           H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise 
biography. The concept, meaning, working principles and 
each aspect of the king’s philosophy such as economy, 
society, and environment. The sufficiency economy and 
its application at the family up to the community level 
for the sustainable development and living according to 
the philosophy. 

         พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชโดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตร์
พระราชาในด้านต่างๆอาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ท้ังในระดับ
ครอบครัวและชุมชน  เพื่อการด าเนิน  ชีวิตตามแนวทางปรัชญาฯ
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
           H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise 
biography. The concept, meaning, working principles and 
each aspect of the king’s philosophy such as economy, 
society, and environment. The sufficiency economy and 
its application at the family up to the community level 
for the sustainable development and living according to 
the philosophy. 

 

GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 
(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของ
เรา 
(TCC and Our UTCC) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของ
หอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล  
บุคคลส าคัญท่ีมี คุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
         History of TCC, TCC network, the role of TCC and 
UTCC in society and country at regional and international 
levels, TCC’s and UTCC’s prominent figures 

         ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของ
หอการค้าไทย บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล  
บุคคลส าคัญท่ีมี คุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
         History of TCC, TCC network, the role of TCC and 
UTCC in society and country at regional and international 
levels, TCC’s and UTCC’s prominent figures 
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GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

( Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 
(Social Studies for Sustainable 
Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

      หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบ
เศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมท่ีย่ังยืน 
       Principles and basic concepts relating to major 
events and problems in Thailand and world society, 
family system, economic system, politic 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 

      หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ 
ปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว 
ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา 
ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึงการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมท่ีย่ังยืน 
       Principles and basic concepts relating to major 
events and problems in Thailand and world society, 
family system, economic system, politic 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 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อ เกิดและ
วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายท่ีส าคัญ  ท่ีมาของ
กฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท ากฎหมายและ
กระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   การ  
อุดช่องว่ าง   การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายท่ีส า คัญใน
ชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ 
และกฎหมายอาญา 
         Definition of law, Source of law and Evolution of 
law. The legal system , the origin of law including the 
legislation process, the enforcement of law, 
interpretation, legal loopholes. The law relating to 
everyday life such as person, legal act, right over 
individual and right over  property, and criminal law  

        ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อ เกิดและ
วิวัฒนาการของกฎหมาย  ระบบของกฎหมายท่ีส าคัญ  ท่ีมาของ
กฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย การจัดท ากฎหมายและ
กระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   การ 
อุดช่องว่ าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายท่ีส า คัญใน
ชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ 
และกฎหมายอาญา 
         Definition of law, Source of law and Evolution of 
law. The legal system , the origin of law including the 
legislation process, the enforcement of law, 
interpretation, legal loopholes. The law relating to 
everyday life such as person, legal act, right over 
individual and right over  property, and criminal law  
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GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) 

3(3-0-6) GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) 

3(3-0-6) คงเดิม 

          กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานท่ีเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
           The intellectual property law, copyright, 
trademark. The protection, licensing , registration and 
infringement of intellectual property including the relating 
case study 

          กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานท่ีเกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
           The intellectual property law, copyright, 
trademark. The protection, licensing , registration and 
infringement of intellectual property including the 
relating case study 

 

GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
(Law for Everyday Life) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรม
การท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
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 

        ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรม
การท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ
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-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) GE457 ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
(Geography and History for Thai 
Tourism) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปกรรม ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไทย 
          Physical and historical characteristics of Thailand’s 
tourist attractions including society, culture, tradition, 
work of art, problems, and impact on Thai tourism 
industry 

        ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียว
ในประเทศไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปกรรม ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อการท่องเท่ียวไทย 
          Physical and historical characteristics of 
Thailand’s tourist attractions including society, culture, 
tradition, work of art, problems, and impact on Thai 
tourism industry 
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GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 
(Concept of Death) 

3(3-0-6) GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 
(Concept of Death) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความตายของ                      นักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์
โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   เร่ืองเล่า
วรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคน
ไทย  ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเร่ือง
ชีวิตหลังความตาย 
         Death philosophy in religions, concepts of death by 
prominent world’s philosophers, analysis of death 
concept from discourse, sayings, and literature leading to 
the understanding of Thai concept of death, dying state, 
mindful preparation for death, concept relating to life 
after death 

        ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับ
ความตายของ                      นักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์
โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   เร่ือง
เล่าวรรณคดี   เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตาย
ของคนไทย  ภาวะคนใกล้ตาย  การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  
แนวคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 
         Death philosophy in religions, concepts of death 
by prominent world’s philosophers, analysis of death 
concept from discourse, sayings, and literature leading to 
the understanding of Thai concept of death, dying state, 
mindful preparation for death, concept relating to life 
after death 

 

GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 
( Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 
( Buddhist Principles and Life 
Solutions) 

3(3-0-6) คงเดิม 

        หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามา ใช้แก้ ปัญห า ใน
ชีวิตประจ าวัน  ท้ังในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่เผยแพร่ใน
สื่อต่าง ๆ  
     Buddhist practice as a solution to everyday life 
problems including personal life, work, and living with 
others in a society, authentic case study relating to life 
problems and solutions 

        หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ท้ังในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์ในชีวิตจริงท่ีเผยแพร่ใน
สื่อต่าง ๆ  
     Buddhist practice as a solution to everyday life 
problems including personal life, work, and living with 
others in a society, authentic case study relating to life 
problems and solutions 

 

GE460 นิเวศส านึก 
(Ecological Consciousness) 

3(3-0-6) GE460 นิเวศส านึก 
(Ecological Consciousness) 

3(3-0-6) คงเดิม 

            มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของ
แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  แนว
ทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เร่ืองนิเวศ
ส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอ ร์เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์                  การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การแสดงละครเวที 
         Concepts of ecological consciousness among Thai 
people, relation between men and nature, origin of 
natural resource and environment conservation in 
modern society, building ecological consciousness, 
ecological consciousness campaigns: short films, posters, 
and stage dramas 

            มโนทัศน์เร่ืองนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ   ก าเนิดและพัฒนาการของ
แนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  แนว
ทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์เร่ืองนิเวศ
ส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอร์เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์                  การด าเนินโครงการเพื่ออนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม  การแสดงละครเวที 
         Concepts of ecological consciousness among Thai 
people, relation between men and nature, origin of 
natural resource and environment conservation in 
modern society, building ecological consciousness, 
ecological consciousness campaigns: short films, posters, 
and stage dramas 

 

 



366 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 
(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 
(ASEAN Environment) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจาก
ระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  
นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
ประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
อาเซียนอย่างยั่งยืน 
          ASEAN Environmental phenomenon and issues as 
a result of culture, politics, capitalism economy, 
geographical structures, and ethnic migration, policies and 
agreements relating to ASEAN environment, ASEAN’s 
environmental organization structures and cooperation 
mechanism, sustainable environmental management 

         ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจาก
ระบบวัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  
นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
ประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
อาเซียนอย่างยั่งยืน 
          ASEAN Environmental phenomenon and issues as 
a result of culture, politics, capitalism economy, 
geographical structures, and ethnic migration, policies 
and agreements relating to ASEAN environment, ASEAN’s 
environmental organization structures and cooperation 
mechanism, sustainable environmental management 

 

GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 
(Anti-Corruption Culture) 

3(3-0-6) GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 
(Anti-Corruption Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

      การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรม
โดยรวมท่ีดีงามใฝ่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ์ 
ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วมในการ
ต้านทุจริตโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
      Cultivate a responsibility for themselves and the 
society, display decent, righteous and moral oriented 
behaviors. Causes, patterns, situations, and characteristics 
of the corruptions. Cultivate the consciousness of the 
students to take part in the anti-corruption, through case 
studies to promote understanding, skills and attitude of 
anti-corruption. 

      การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรม
โดยรวมท่ีดีงามใฝ่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ์ 
ลักษณะของการเกิดทุจริต และปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วมในการ
ต้านทุจริตโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
      Cultivate a responsibility for themselves and the 
society, display decent, righteous and moral oriented 
behaviors. Causes, patterns, situations, and 
characteristics of the corruptions. Cultivate the 
consciousness of the students to take part in the anti-
corruption, through case studies to promote 
understanding, skills and attitude of anti-corruption. 

 

GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปช่ัน 
(Understanding Corruption) 

3(3-0-6) GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปช่ัน 
(Understanding Corruption) 

3(3-0-6) คงเดิม 

           แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น 
ปัญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่นท่ีมีต่อสังคม โดยใช้กรณีศึกษา 
เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปชั่นท่ีมีผลต่อการสร้าง
สังคมท่ีย่ังยืน 
 Motivation, meaning, techniques used for 
corruption cases. Problems and impacts that corruptions 
have to the society. Using real case studies. To create 
awareness for danger that corruptions have to the 
sustainability’s of the society. 

           แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น 
ปัญหา ผลกระทบของการคอรัปชั่นท่ีมีต่อสังคม โดยใช้กรณีศึกษา 
เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการคอรัปชั่นท่ีมีผลต่อการสร้าง
สังคมท่ีย่ังยืน 
 Motivation, meaning, techniques used for 
corruption cases. Problems and impacts that corruptions 
have to the society. Using real case studies. To create 
awareness for danger that corruptions have to the 
sustainability’s of the society. 

 

 



367 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เหตุผล 

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ 
(Creative Corporate Social 
Responsibilities) 

3(3-0-6) GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ 
(Creative Corporate Social 
Responsibilities) 

3(3-0-6) คงเดิม 

         ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ 
ขบวนการข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์ 
 Meaning of corporate social responsibilities, 
concepts, principles and processes used in creating 
creative corporate social responsibilities projects. 

         ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ 
ขบวนการข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์ 
 Meaning of corporate social responsibilities, 
concepts, principles and processes used in creating 
creative corporate social responsibilities projects. 

 

   GE465 การบริการชุมชน                                          
(Community Service) 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

         การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร นิพจน์ การ
ก าหนดค่า โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียน
ฟังก์ชัน 
       Introduction to building blocks of programming, 
primitives, expressions, assignments, and functions 
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ภาคผนวก  ง.  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
Appendix D  The Order of the Council of the University of the Thai Chamber of Commerce no. 15/2562, the Appointment 
of Curriculum Review Committee, Bachelor of Arts in Business English (Bilingual  Program), Revised Curriculum  
B.E.2562 
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ภาคผนวก  จ. 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce 

 
- ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย การศกึษาระบบหน่วยกิตขัน้ปริญญาบณัฑิต  

พ.ศ. 2545   
 The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit System  

Education, Undergraduate program, B.E. 2545  
- ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย การศกึษาระบบหน่วยกิตขัน้ปรญิญาบณัฑิต 

 (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2554 
 The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit System  

Education (Number 3), Undergraduate program, B.E. 2554  
- ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย การศกึษาระบบหน่วยกิตขัน้ปรญิญาบณัฑิต 

 (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2557 
 The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit System  

Education,  (Number 4) Undergraduate program, B.E. 2545  
- ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเขา้ศกึษาหลกัสตูรระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Credit transfer,  

Undergraduate program, B.E. 2548  
- ระเบียบมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยวา่ดว้ย การเทียบโอนความรู ้ทกัษะแลประสบการณ ์

จากการศกึษานอกระบบและ/หรือการศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ ตามหลกัสตูร
ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2547 

 The Regulation of University of the Thai Chamber of Commerce, Knowledge, Skills and 
Experience Transfer from Informal Education to Formal Education, Undergraduate and 
Postgraduate programs, B.E. 2547 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยหอการค้าไทยวา่ด้วย การศึกษาระบบหน่วยกติข้ันปริญญาบัณฑติ พ.ศ. 2545 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยหอการค้าไทยวา่ด้วย การศึกษาระบบหน่วยกติข้ันปริญญาบัณฑติ 

(ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2554 
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต 

(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2557 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิต 

ในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 
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