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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
  

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.   รหัสชื่อหลักสูตร 
      รหสัหลักสูตร  : 25460561100475 
       ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
       ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering 
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
      ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 
      ชื่อย่อ (ไทย)   : วศ.บ. (วิศวกรรมโลจสิติกส์) 
      ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) 
      ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.Eng. (Logistics Engineering) 
 
3.   วิชาเอก / หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
     หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  มี
ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติส าหรับการวางแผนและวิเคราะห์โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทักษะ 
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่า ง มีความสุข มี
อาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และ มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
      128 หน่วยกิต 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต 
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545  
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้  สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
ได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัยใน
รายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   128  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
    General Education Courses: 30 credits 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
  2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
  4. กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
  5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต   
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ    92 หน่วยกิต 
 

  2.1  กลุ่มวิชาแกน   28 หน่วยกิต 
  2.2  กลุ่มวิชาเอก    64 หน่วยกิต 
   แบ่งเป็น 3 แผน คือ 
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   แผน ก หลักสูตรปกติ 
   กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 
   กลุ่มวิชาเอกเลือก  18 

แผน ข สหกิจศึกษา มี 2 แบบ 
แบบที่ 1 สหกิจศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา 

   กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 
   กลุ่มวิชาเอกเลือก  18 
    วิชาเอกเลือก  12 
    วิชาสหกิจศึกษา  6 

แบบที่ 2 สหกิจศึกษา จ านวน 2 ภาคการศึกษา 
   กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46 
   กลุ่มวิชาเอกเลือก  18 
    วิชาเอกเลือก  6 
    วิชาสหกิจศึกษา  12  
 
  (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 3.1.3  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 3.1.3.1  รหัสวิชา 
 รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา  โดยแทนด้วยอักษร  2  ตัว  และตัวเลข  3 หลัก
น าหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชา  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
  ตัวอักษรสองตัว คือ GE  หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ตัวเลขหลักร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา  ประกอบด้วย 
  เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
  เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
  เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
  เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก  จะมีรหัสน าหน้าชื่อวิชา  ซึ่งมี
ความหมาย  ดังนี้   
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ก. กลุ่มวิชาแกน 
       อักษรตัวแรกและตัวที่สอง  คณะวิชาที่ให้บริการวิชาแกน ประกอบด้วย 
       NG หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์   
       เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
       เลข  1  หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  1 
       เลข  2  หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  2 
       เลข  3  หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  3 
       เลข  4  หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  4 
       เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชามีตั้งแต่  01 – 99 

 
ข. กลุ่มวิชาเอก 

       อักษรตัวแรกและตัวที่สอง  คือ 
  NL หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์   
  NP หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 
  NC หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 
  NR หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง 
  NA หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ 
  เลขหลักร้อย  คือ  ชั้นปีที่  ประกอบด้วย 
        เลข  1 หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  1 
        เลข  2 หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  2 
        เลข  3 หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  3 
        เลข  4 หมายถึง  จัดสอนในชั้นปีที่  4 
  เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชามีตั้งแต่  01 – 99 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
อักษรแรก  คือ  คณะวิชา 

 อักษรตัวที่สอง  คือ  A หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี   
 เลขหลักร้อย  คือ  0  หมายถึง  รายวิชาเลือกเสรี   
 เลขหลักสิบและหลักหน่วย  หมายถึง  ล าดับวิชามีตั้งแต่  01 – 99 
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต  
  1.  General Education Courses: 30 credits 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
  2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
  4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 
  5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 2. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses) 
กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6)  
 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  
 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน 
GE002* หรือ
คะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

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

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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GE005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 
(English for Communication in Careers 
2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน 
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 2) ทักษะการสื่อสาร  (Communication Skills Courses) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่
สาธารณะ*** 
(Presentation and Public Speaking Skills) 

3(3-0-6)  

 
* หมายเหตุ  

1. นักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ นักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้ง 4 วิชาคือ   GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในงานอาชีพ 1  และ GE005  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2   และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 

1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in 
a full-time English program at least six years. Registration for all four English language courses are 
required: GE002 English for Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English 
for Communication in Careers 1, and GE005 English for Communication in Careers 2.  All students 
must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 

2. นักศึกษาที่ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคเรียนที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2  ที่เข้าศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นับจากวันที่ผลสอบ
ประกาศและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้  
 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 
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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. หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่านั้น 

Criterion  A. International programs using 
English 

as the medium of instruction only 

เกณฑ์ ข. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน ๆ  
ในการเรียนการสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or 
other languages  

as a medium of instruction 
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002    
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป 
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  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป   
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 าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น  เมื่อขอยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษ    โดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก.  จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น 
 ๆ  และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์              ที่คณะกรรมการประจ 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 
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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 าหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอ่ืน  ๆ   ในการเรียนการสอน  
  2. 2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium 
of instruction. 
   2.2.1  เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข.  
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน  ๆ   ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ที่
ได้รับการยกเว้น  เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรก 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 นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าที่ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์ ข.       ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น  ๆ    และต้องผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
   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 สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE067 ทักษะการ
น าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ (Presentation and Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
(Thai for Careers)  
Remark: 
 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship 
( International Program)  and Bachelor of Science Program in Computer Science ( International 
Program) are required to enroll to study GE067 Presentation and Public Speaking Skills instead of 
enrolling in GE001 Thai for Careers.  
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จ านวน 3  หน่วยกิต     
 
  รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่* 
(From Zero to Hero) 

3(3-0-6)  

*** หมายเหตุ 
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE120 จากศูนย์สู่การ
เป็นฮีโร่ (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 required to enroll to GE120 From Zero to Hero instead of enrolling in GE101 
Innovation-Driven Entrepreneurship. 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Course)   จ านวน 3  หน่วยกิต  
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisit

e 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

GE210 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม*  
(Foundation of Programming) 

3(2-2-5)  
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**** หมายเหตุ 
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE210 พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม (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 required to enroll to study GE210 Foundation of Programming instead of enrolling in 
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) 
กลุม่วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  
 (Chinese for Conversation and 

Communication 1) 
  

GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  
 (Chinese for Conversation and 

Communication 2) 
  

GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3 3(2-2-5)  
 (Chinese for Conversation and 

Communication 3) 
  

GE012 พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5)  
 (Chinese Listening and Speaking 

Enhancement) 
  

GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(2-2-5)  
 Chinese Reading and Report   
   2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร   
GE051 มิติแห่งศัพท์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิต 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)   
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

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 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)  
 (Basic Thai Writing)   
GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
 (Academic Thai Reading and Writing)   
GE062 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5)  
 (Presentation in English)   
GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
 (Academic English Reading and Writing)   
GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Writing and Presenting) 

3(3-0-6)  

GE069 การเขียนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่าง

สร้างสรรค ์ 

(Creative Writing, Storytelling, and 

Performing) 

3(3-0-6)  
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social 

Responsibility) 
  

GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and 

Beauty) 
  

GE110 สัมมนาทิฏฐิเพ่ือการประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Right View Entrepreneurship)   
GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย

ผู้ประกอบการ 1 
3(3-0-6)  

 (Entrepreneurial Driven Innovation 
Project 1) 

  

GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 2 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 (Entrepreneurial Driven Innovation 
Project 2) 

  

GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 3 

3(3-0-6)  

 (Entrepreneurial Driven Innovation 
Project 3) 

  

GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 1 

3(3-0-6)  

 (Innovation Drive Entrepreneurial 
Project 1) 

  

GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 2 

3(3-0-6)  

 (Innovation Drive Entrepreneurial 
Project 2) 

  

GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Accounting for Entrepreneur)   
GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)  
 (Economies of Asian Countries)   
GE118 วิสาหกิจเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  
 (Social Enterprise)   
GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 3(3-0-6)  
 (Consumer Economics)   
GE121 พ้ืนฐานการบริหารจัดการตนเอง 

(Fundamentals of Self-management) 
3(3-0-6)  

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพ่ือระดมทุน 
(Intensive Pitching Workshop) 

3(2-2-5)  

GE123 พ้ืนฐานการเงิน 
(Basics of Finance) 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6)  
 (Smart Farming)   
GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 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)  
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE212 พ้ืนฐานสถิติ  
(Basics of Statistics) 

3(3-0-6)  

GE213 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์  

(Basic of Computers) 

3(3-0-6)  

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร์ 

(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6)  

GE215 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 

(Mathematical Foundations of 

Computing) 

3(3-0-6)  

GE216 พีชคณิตเชิงเส้น 

(Linear Algebra) 

3(3-0-6)  

 
4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

    
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า

ฟ้ามหาจักรี  สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี 

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Writing) 

  

GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 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 พัสตราภรณ์ 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5)  
 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
    
GE318 การละเล่นและเพลงพ้ืนบ้านไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 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 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง 
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)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 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 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศ

ไทย 
3(3-0-6)  

 (Chinese Shrine and Oblation in 
Thailand) 

  

GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

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)   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5)  
 (Go)   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   
GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Culture and Traditions)   
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5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 
GE401                                                             ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)  
 (Information Literacy Skills in Digital 

Society) 
  

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  
  (Discovery of Learning Society)   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 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 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น 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)  
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 (Science of Happiness)   
 2)  กลุ่มสังคมยั่งยืน   
GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพ่ือสังคมที่ยังยืน 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูม-ิประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai 

Tourism) 
  

GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 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)  
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รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

 (Anti-Corruption Culture)   
GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปชั่น 3(3-0-6)  
 (Understanding Corruption)   
GE464 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่สร้างสรรค์ 3(3-0-6)  
 (Creative Corporate Social 

Responsibilities) 
  

GE465 การบริการชุมชน  
(Community Service) 

3(3-0-6)  

 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จ านวนรวม  92 หน่วยกิต 

 ก.  กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 28 หน่วยกิต 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 

study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics 1) 

    3(3-0-6) - 

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics 2) 

     3(3-0-6) ศึกษาก่อน 

NG101 

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 

(Engineering Physics 1) 

    3(3-0-6) - 

NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

(Engineering Physics 1) 

    3(3-0-6) ศึกษาก่อน 

NG104 
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NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

(Engineering Physics Laboratory 1) 

    1(0-2-1) ศึกษาก่อน/

ควบคู่  

NG104 

NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม  

(Engineering Drawing) 

    3(3-0-6) - 

NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2  

(Engineering Physics Laboratory 2) 

    1(0-2-1) ศึกษาก่อน/

ควบคู่  

NG105 

NG111 พ้ืนฐานการฝึกฝีมือช่าง 

(Mechanical Workshop Practice) 

    1(0-2-1) - 

NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Programming) 

    3(3-0-6) - 

NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

(Computer Programming Laboratory) 

    1(0-2-1) ศึกษาก่อน/

ควบคู่  
NG112 

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม  

(Engineering Mechanics) 

    3(3-0-6) ศึกษาก่อน  

NG104 

  วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

    3(3-0-6) ศึกษาก่อน  
NG104 

 
ข.   กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 46  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
Credits 

(Lecture-tutorial-self 
study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

NA101 การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา   
(Pre-Course Experience) 

0(0-30-15)  

NA020 ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม    

(Engineering Entrepreneurs) 

3(3-0-6) - 
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NA304 

 

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์  

(Safety and Environmental Management in 
Automotive Industry) 

3(3-0-6) - 

NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
(Fundamentals of Logistics and Supply 
Chain) 

3(3-0-6) - 

NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ 
(Material Handling Engineering) 

3(3-0-6) - 

NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 
(Probability and Engineering Statistics) 

3(3-0-6) - 

NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

(Foundation of Electrical  and Electronic 

Engineering) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน  

NG105 

NL213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electrical  and Electronic Engineering 

Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/

ควบคู่  

NL212 

NL214 กรรมวิธีการผลิต 

(Manufacturing Processes) 

3(3-0-6) - 

NL217 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  

(Computer Programming for Engineering 
Problems) 

3(3-0-6) 

 

- 

NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 
(Transportation System Planning and Design) 

3(3-0-6) - 

NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  
(Information Systems and Technologies for 
Logistics) 

3(3-0-6) - 

NL307 การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย 
(Distribution Center and Network Design) 

3(3-0-6) - 

NL321 การวิจัยการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
(Operations Research for Logistics 
Engineering) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน/
ควบคู ่NL211 
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NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 
(Engineering Economics and Finance) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน/
ควบคู ่NL211 

NL323 การจัดการการปฏิบัติการและการเพ่ิมผลผลิต 
(Operations Management and Productivity 

Improvement) 

3(3-0-6) - 

NL330 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน/สหกิจศึกษาส าหรับ 
โลจิสติกส์  
(Preparation for Internship/Co-operative 

Education in Logistics) 

0(0-3-6) - 

NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 
(Strategic Planning for Logistics) 

3(3-0-6) - 

 
 

ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 18 หน่วยกิต 
  

 - กลุ่มเอกเลือกขนส่ง 
NL310 

 

การจัดการการขนส่งทางทะเล 

(Maritime Transportation Management) 

3(3-0-6) 

 

- 

 

NR308 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยระบบราง  

(Rail Risk and Safety Management) 

3(3-0-6) - 

NR310 การวางแผนขนส่งในเมือง 

(Urban Transport Planning) 

3(3-0-6) - 

 
 - กลุ่มเอกเลือกคลังสินค้า 

NL412 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์ 
(Packaging System for Logistics) 

3(3-0-6) - 

 
 - กลุ่มเอกเลือกอุตสาหกรรม 

NA009 การยศาสตร์ 
(Ergonomics) 

3(3-0-6) - 

NA464 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

(Toyota Production System) 

3(3-0-6) - 
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NL218 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับงานโลจิสติกส์  

(Industrial Robotics for Logistics Activity) 

3(3-0-6) 

 

- 

NL324 การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์ 
(Logistics Process Design and Development) 

3(3-0-6) - 

NL325 การออกแบบและวางผังสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Facility Layout and Design) 

3(3-0-6) - 

NL327 การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน 

NL211 

NL329 การศึกษางานทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Work Study) 

3(3-0-6) - 

NL331 
 

การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 

 (Industrial Quality Assurance) 

3(3-0-6) - 

NL332 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และปัญญาประดิษฐ์  

(Logistics Technology and Artificial 

Intelligence) 

3(3-0-6) - 

 NL333 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง  

(Maintenance Engineering) 

3(3-0-6) - 

NL334 

 

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

(Safety and Environmental Management) 

3(3-0-6) - 

NL414 การจ าลองส าหรับโลจิสติกส์ 

(Simulation for Logistics) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน 

NL211 

NL415 การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Technology Management) 

3(3-0-6) - 

NP312 พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี  

(Renewable Energy and Technology) 

3(3-0-6) - 

NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 

(Energy Management and Conservations) 

3(3-0-6) - 

 
 - กลุ่มเอกเลือกคอมพิวเตอร์ 

NC351 ระบบฐานข้อมูล  

(Database Systems) 

3(3-0-6) - 



38 
 

NC352 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล  

(Database Systems Laboratory) 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน
หรือเรียน

ควบคู่  
NC351  

NL421 การประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงข้อมูลส าหรับ 

วิศกรรมโลจิสติกส์ 

(Application of Data Science For Logistics 
Engineering) 

3(3-0-6) - 

NL422 การสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ส าหรับ 

การจัดการโซ่อุปทาน 

(Analytical Modeling in Supply Chain 
Management) 

3(3-0-6) - 

 
 
 

 - กลุ่มเอกเลือกการจัดการ 
NC405 ธุรกิจอัจฉริยะ  

(Business Intelligence) 
3(3-0-6) - 

NL203 กฎหมายการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 
(Transportation Laws and International 
Trade) 

3(3-0-6) - 

NL305 การบริหารการจัดซื้อจัดหา 
(Procurement  Management) 

3(3-0-6) - 

NL313 การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน 
(Cost and Investment Analysis) 

3(3-0-6) - 

NL328 การตัดสินใจส าหรับระบบบริการ 
(Decision Making for Service System) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน 
NL211 

NL417 การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
(Marketing and Customer Relationship 
Management) 

3(3-0-6) - 
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 - กลุ่มวิชาประสบการณ์การท างานและโครงงาน  
NL001 สหกิจศึกษา  

(Co-operative Education) 

6(0-40-20) หน่วยกิต

สะสมหมวด

วิชาเฉพาะไม่

ต่ ากว่า 54 

หน่วยกิต 

NL002 สหกิจศึกษา 2 

(Co-operative Education 2) 

6(0-40-20) ศึกษาก่อน 

NL001 

NL216 ปฎิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

(Logistics Engineering Laboratory) 

1(0-2-1) - 

NL300 การฝึกงานส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

(Logistics Engineering Internship) 

(300 ชั่วโมง) - 

NL316 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(Enterprise Resource Planning System) 

3(3-0-6) - 

NL410 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 

(Logistics Engineering Project 1) 

3(0-3-6) - 

NL411 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 

(Logistics Engineering Project 2) 

3(0-9-8) ศึกษาก่อน 

NL410 

NL416 ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

(Special Issues in Logistics Engineering) 

3(3-0-6) - 

 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
 นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างน้อย 6  หน่วยกิต  จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ  ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. 
เอาออกไปก่อน 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก. หลักสูตรปกติ (4ปี) 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) - 

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

GEXXX วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) - 

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) - 

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) - 

NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG104 

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือชา่ง 1(0-2-1)  

 รวม 20  

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ปกต)ิ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรอืเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1 

 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 

TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  

NG104 
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 

NG105 
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) - 

NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG112 

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาหลัง NG101 

 รวม 17  
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ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (ปกต)ิ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NA101 การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-Course 
Experience) 

0(0-30-15) - 

 รวม - - 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6)  

NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   2 3(3-0-6)  

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   3 3(3-0-6)  

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

 รวม 18  

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ปกต)ิ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 
NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์พื้นฐาน 

 

3(3-0-6)  

NL213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/ควบคู่  

NL212 
NL214 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)  

NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) - 

NG211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

 รวม 19  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NL217 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการแกป้ัญหาทาง
วิศวกรรม 

3(3-0-6)  

NA020 ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  

NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสด ุ 3(3-0-6) - 

NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  

NL321 การวิจยัการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมโลจิ
สติกส์  

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211 

NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211 

 รวม 18  

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ปกต)ิ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NA304 การบริหารความปลอดภยั ชวีอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมยานยนต ์

3(3-0-6) - 

NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 3(3-0-6) - 

NL307 การออกแบบศูนยก์ระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6)  

NL323 การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 1  3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6)  

 รวม 18  

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (ปกต)ิ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NL300 การฝึกงานส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ (300 ชั่วโมง) - 

 รวม - - 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NLXXX วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 3 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 4 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 5 (โครงงาน 1) 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL300 

 รวม 9  

 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย (ปกติ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NLXXX วิชาเอกเลือก 6 (โครงงาน 2) 3(3-9-8) ศึกษาก่อน NL410 โครงงาน 1 

 วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)  

 วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)  

 รวม 9  

 

 
 

แผน ข1 สหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) - 

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

GEXXX วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) - 

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) - 

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) - 

NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG104 

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือชา่ง 1(0-2-1)  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

 รวม 20  

 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรอืเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1 

 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 

TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  

NG104 
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 

NG105 
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) - 

NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG112 

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาหลัง NG101 

 รวม 17  

 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NL330 การเตรียมความพร้อมฝกึงาน/สหกจิศึกษาส าหรับ 
โลจิสติกส ์

0(0-3-6) - 

 รวม - - 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 

 

3(3-0-6)  

NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   2 3(3-0-6)  

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   3 3(3-0-6)  

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

 รวม 18  

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 
NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์พื้นฐาน 

 

3(3-0-6)  

NL213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/ควบคู่  

NL212 
NL214 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)  

NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 
 

3(3-0-6)  

NA020 ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  

 รวม 19  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NA304 การบริหารความปลอดภยั ชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์  

3(3-0-6)  

NG211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสด ุ 3(3-0-6) - 

NL217 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการแกป้ัญหาทาง
วิศวกรรม 

3(3-0-6) 

 

 

NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6)  

NL321 การวิจยัการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมโลจิ
สติกส์  

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211 

NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211 

 รวม 21  

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NL307 การออกแบบศูนยก์ระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6)  

NL323 การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)  

NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 3 3(3-0-6)  

 รวม 18  

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NLXXX วิชาเอกเลือก 4 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

 วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)  

 วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)  

 รวม 9  

 
ปีท่ี 4 ภาคปลาย  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NL001 สหกิจศึกษา  6(0-40-20)  

 รวม 6  

 

แผน ข2 สหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) - 

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

GEXXX วิชาเลือกหมวดทั่วไป – เลือก 1 3(3-0-6) - 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) - 

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) - 

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) - 

NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG104 

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือชา่ง 1(0-2-1)  

 รวม 20  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรอืเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 1 

 
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน 

TOEIC 350 หรือเทียบเท่า 
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน  
NG104 

NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG105 

NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) - 

NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ 
NG112 

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาหลัง NG101 

 รวม 20  

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NL330 การเตรียมความพร้อมฝกึงาน/สหกจิศึกษาส าหรับโลจิสติกส์  0(0-3-6)  

 รวม - - 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 

 

3(3-0-6)  

NG211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสด ุ 3(3-0-6) - 

NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 3(3-0-6) - 

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   2 3(3-0-6)  

GEXXX วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   3 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104 

 รวม 21  

 
 
 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชพี 2 
 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ

เทียบเท่า 
NA020 ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  

NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) - 

NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์พื้นฐาน 

 

3(3-0-6)  

NL213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1(0-2-1) ศึกษาก่อน/ควบคู่  

NL212 
NL214 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)  

NL217 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการแกป้ัญหาทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 

 

 รวม 19  

 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NA304 การบริหารความปลอดภยั ชวีอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์  

3(3-0-6)  

NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  

NL307 การออกแบบศูนยก์ระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6) - 

NL321 การวิจยัการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมโลจิ
สติกส์  

3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211 

NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211 

 รวม 18  

 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)  

NL218 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับงานโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 

 

NL323 การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)  

NLXXX วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6)  

 วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)  

 วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)  

 รวม 18  

 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NL001 สหกิจศึกษา  6(0-40-20)  

 รวม 6  
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ปีท่ี 4 ภาคปลาย  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
เง่ือนไขก่อนเรียน 

NL002 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-20)  

 รวม 6  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
  1) กลุ่มวิชาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Careers)  
         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้
ภาษาไทยโดยใช้บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตาม
สาขาของผู้เรียน 
        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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication 1)  
         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น

ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนา
สั้น ๆ   การพูดทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบ
ข้อมูล      อย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพ่ือจับใจความ
ส าคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        Development of English communication skills in everyday life 
focusing on listening to short passages or conversations for main 
ideas and details, greeting, taking part in small talks, introducing 
oneself, welcoming, asking and giving basic information, reading short 
passages for main ideas and expressing opinions towards what is 
being read, and writing short passages in both general and electronic 
forms. 
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GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือ

เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดย
เน้นทักษะการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบท
สนทนา       ที่ซับซ้อนขึ้น  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และ
แสดงความคิดเห็น  การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
การน าเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความใน
หัวข้อที่หลากหลาย  ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        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  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือ

เทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้อง            
กับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทาง
โทรศัพท์น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึก
ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียด
และสรุปใจ  ความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วย
ตนเอง 
        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 
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GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1  หรือคะแนน 

TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าว
หรือบทความเพ่ือศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส 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 main 
ideas, external readings and self-study lessons 

 

 
2) กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Course) 
GE067 Presentation and Public Speaking Skills  

(ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ) 
        การน าเสนอแนวคิดด้านงานเทคโนโลยี การน าเสนอภายในเวลาที่ก าหนด    
การพูดในที่สาธารณะเพ่ือโน้มน้าวนักลงทุน ทักษะการน าเสนอส่วนบุคคล 
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษากาย การใช้สไลด์เพื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ
วิธีการใช้ค าพูดให้เป็นสิ่งที่มีค่าน่าฟัง 
        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 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพ่ือเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด 

ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึง
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ปัญหาและโอกาส  เพ่ือค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม 
        Entrepreneurial process to develop and integrate theories, 
ideas, skills, mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to 
explore and generate ideas for solving problems and creating value, 
as well as development for business practice 

   
GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่  

(From Zero to Hero) 
        กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอัพ  กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและ     
ความท้าทายของการสร้างธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  โครงสร้างและแนวคิด
ตลาด   ที่ส าคัญ  กระบวนการการน าไอเดียมาสู่ตลาดโดยใช้กรอบแนวคิดและ
วิธีการตรวจสอบไอเดียที่เป็นที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์แรง
ยึดเหนี่ยวส าหรับสตาร์ทอัพ 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. 

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 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพ้ืนฐานการใช้แอปพลิเคชัน 
และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูล จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
        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 
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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 
โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟังก์ชัน 
        Introduction to building blocks of programming, primitives, 
expressions, assignments, and functions 

3(2-2-5) 

 
ส่วนที่ 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 
 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Malay for Communication)  
         ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา    

บทพูดพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับย่อหน้า 
        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)  
         ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการ

สนทนา  บทพูดพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญ
และการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
        Vietnamese 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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GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Burmese for Communication)  
         ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา       

บทพูดพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพ้ืนฐานในระดับย่อหน้า 
        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 3(2-2-5) 
 Chinese for Conversation and Communication 1  
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ

โครงสร้างระดับพ้ืนฐาน เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ 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. 

 

   
GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 Chinese for Conversation and Communication 2  
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ

โครงสร้างระดับกลาง เพ่ือใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        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 3(2-2-5) 
 Chinese for Conversation and Communication 3  
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น        

โดยเน้นโครงสร้างประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการเล่าเรื่อง เพ่ือใช้
สื่อสารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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        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 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking Enhancement  
         พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ

โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
        Course for Chinese listening and speaking skills improvement 
for daily usage under simulated events.  

 

   
GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Reading and Report  
         ทักษะการอ่านเรื่องสั้น บทความสั้น เพ่ือจับใจความพร้อมทั้งสรุป

สาระส าคัญเป็นภาษาพูดและเขียน 
        Course for interpretation and key summarization of short story 
and passage.  

 

 
 2)  กลุ่มทักษะการสื่อสาร  

GE051 มิติแห่งศัพท์  
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเรียนภาษา 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 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research and Academic Project Writing)  
        โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการ      

ทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
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       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  ศึกษาศัพท์

และส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และ
ตีความบทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการ
เขียน        ทางธุรกิจรูปแบบต่าง 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 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน  ความสัมพันธ์ระหว่าง      

การอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ            
อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชีวิตและการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
        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  การวางแผนการพูด

และการใช้สื่อเพ่ือประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา 
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อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนอ
งานเชิงธุรกิจ        ในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพ่ือรายงาน  
การเสนองานเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        Concepts, principles, and business presentation, speech 
planning and use of various forms of media in speaking and oral 
presentation, techniques in the use of verbal and nonverbal 
communication, media technology in speaking and oral 
presentation, various types of speaking and business presentation 
practice including briefings, presentations aimed at business 
competition, press conferences, etc. 

   
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน์  มิติทางวัฒนธรรม 

และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง           
กับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของ       
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพ่ือ
กลมกลืนกับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพ่ือลดความขัดแย้ง
และสร้าง       การยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
        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 การเรียบเรียงข่าวสารและ
ผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 

 



61 
 

        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 าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้งห้ากับการเล่าเรื่อง 

หลักการเล่าเรื่องบนพ้ืนฐานของความเป็นของแท้  ความไว้ใจ  และความดึงดูด
ใจ  เพ่ือกระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกและกระตือรือร้นจากผู้รับสารฝึกการเล่า
เรื่อง     ข้ามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในสื่อดั้ งเดิมและสื่อดิจิทัล  เพ่ือ
จุดมุ่งหมายในการให้ความบันเทิงและเพ่ือพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาเชิงธุรกิจและสังคม 
        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 3(2-2-5) 
 (Basic Thai Reading)  
         หลักการอ่านที่ถูกต้อง  การก าหนดสายตา ความเร็วในการอ่าน การฝึก

อ่านข้อความประเภทต่าง ๆ  ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องวิชาการ เพ่ือความรู้ 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)  
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         หลักและการฝึกเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและ
แบบเขียนโดยอิสระ โดยเน้นความถูกต้องในเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย 
        Principles and practice of writing various types of texts for both 
free writing and controlled writing, emphasising accuracy of language 
and meaning-making. 

 

   
GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (Thai for Communication)  
        การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน การใช้ภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        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 การฝึกฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดที่จ าเป็นจาก

บทฟังประเภทต่าง 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)  
         ระบบการออกเสียงการฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและประโยค

ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ  โดยเน้นเรื่องการออกเสียงสูงต่ าและเสียงหนักเบาใน
ค าและประโยคเพ่ือประโยชน์ในการพูดและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการ
ฝึกออกเสียงด้วย     ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง 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 
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speaking and reading skills.  Self-practice with the pronunciation via 
provided electronic media. 

   
GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5) 
 (Presentation in English)  
         การสรุปเนื้อหาที่ต้องการน 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  ทักษะการอ่านประกอบด้วยการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
การอ่านเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ การเข้าใจค าศัพท์เฉพาะทาง และการอ่านเชิง
วิเคราะห์และวิพากษ์  ทักษะการเขียนประกอบด้วยโครงสร้างการเขียน
บทความและรายงาน     การวางโครงร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การ
ปรับปรุงและแก้ไขฉบับร่าง 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 การเขียนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Scientific Writing and Presenting)  
         พ้ืนฐานของการเขียนและการน าเสนอทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ 

รูปแบบ  การสื่อสาร ส าหรับข้อก าหนดของซอฟต์แวร์และ API เพ่ือการน าเสนอ
ทางเทคนิค การศึกษาความต้องการของผู้ชม เครื่องมือการเขียนและการ
น าเสนอ การสร้างสื่อภาพรวมและแผนภูมิ 
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        Fundamentals of writing and effective technical presentation, 
technical presentation and communication style for software and 
API requirements, study of audience needs, writing and presentation 
tools, creating media including diagram and charts. 

   
GE069 การเขียนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Writing, Storytelling, and Performing)  
         แนวคิดและความคิดร่วมสมัยของการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่าง

สร้างสรรค์ส าหรับสตาร์ทอัพ  เทคนิคการเขียนและการน าเสนอ  มุมมองของ
การสร้างทีม     เพ่ือการพัฒนาการน าเสนอเรื่องราวอย่างมีนวัตกรรมต่อนัก
ลงทุนที่มีศักยภาพ 
   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.        

 

 
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ      

ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้
ลงทุน 
        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  เพ่ือท าความเข้าใจปัญหาต่าง 

ๆ   โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลักการทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหา
แบบวนซ้ าอย่างมีระบบ เพ่ือสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความ
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แตกต่าง เพ่ือเป็นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการ
รวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
        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  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน์  การเริ่มต้นท าธุรกิจ 
และการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจออนไลน์ 
เทคนิค                  การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  การตลาดบนสื่อสังคมส าหรับ
ธุรกิจออนไลน์ และจรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน์   
       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)  
         กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ      

การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน 
และสัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง    กับการประกอบธุรกิจ 
        Law and regulation relating to entrepreneurial or startup 
business; business organization selection, business contract drafting, 
for example, rent contracts, licensing agreements, employment 
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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)  
         กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและ

กฎหมายการโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
        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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย์ ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อ          การด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น
แบบต่าง ๆ  การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน 
และการจ าลองการซื้อขายหลักทรัพย์ 
        Thai economy and business, introduction to stock trading, 
important information in stock trading, factors affecting business 
management and stock prices, various types of stock trading 
strategy, use of applications to analyze and manage investment 
portfolios, and simulated stock trading 

 

   
GE108 การบริหารความม่ังคั่ง 3(3-0-6) 
 (Wealth Management)  
         การวางแผนทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและความ

เสี่ยงในการลงทุน การลงทุนที่น าไปสู่ความมั่งคั่งผ่านการฝากเงินธนาคาร 
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พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ทองค า การประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษ ี
        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 าคัญและบทบาทของอาหารเพ่ือสุขภาพและ    

ความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม  ที่
ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพและ
ความงาม 
        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 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Right View Entrepreneurship)  
         ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการและเทคนิคใน

การพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  การน าสัมมาทิฏฐิมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในการ
ด 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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GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 1)  
 เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE101 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

        การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหา
และนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวม
ไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
ค้นหา      การทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดย
จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวก              กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การเรียนรู้ในด้านมายเซ็ทและกระบวนการของการสร้างการประกอบการที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างลึกซึ่ง ทั้งนี้
รายวิชานี้ยังมุ่งเน้นกระบวนการส ารวจค้นหา       ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของ
ขั้นตอนที่ 0 และเครื่องมือในการออกแบบเชิงความคิด 
        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  
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        การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหา
และนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวม
ไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
ค้นหา      การทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดย
จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวก              กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ทางด้านกรอบแนวคิดการสร้าง              การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรมให้มากกว่า โดยจะเน้นการใช้กระบวนการและมุ่งเน้นแนวคิดในด้าน
การทดลองและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 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 รวม
ไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
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ค้นหา     การทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดย
จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวก             กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซึ่งท าการออกแบบมาเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ทางด้านกรอบแนวคิดการสร้าง             การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างให้นักศึกษา       มีความมั่นใจและความ
ต้องการที่จะ มองต่าง คิดใหญ่ และท าเล็ ก ในรายวิชานี้จะเน้นการใช้
กระบวนการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่เพ่ิมเติมในส่วนการ
ด าเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดยจะต้องเข้าใจในการขยายตัว
และการจัดหาเงินทุนผ่านการเงินของผู้ประกอบการ   
        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. 

   
GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 3(3-0-6) 
 (IDE Project 1)  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE111, GE112, และ GE113 

        ศึกษาผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหาและนิยาม
ปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
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ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องปัญหาและความท้า
ทายที่นักศึกษาเลือก ทั้งนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยโครงการ
จะต้องเป็นโครงการที่สามารถที่ขยายตัวได้และสามารถที่จะท าให้เกิดความ
น่าสนใจและใหญ่กว่าโครงการที่นักศึกษาเคยได้ด 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 

        ศึกษาผ่านโครงการต่อเนื่องจากวิชา โครงการการประกอบการที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  
     Continuous Project based learning and challenge after IDE Project1 

 

GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Accounting for Entrepreneur)  
         หลักการเบื้องต้นทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษีอากร 

ส าหรับผู้ประกอบการ 
        Basic principles of financial accounting, managerial accounting 
and taxation for entrepreneur 

 

   
GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6) 
 (Economies of Asian Countries)  
         ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่ส าคัญใน

เอเซีย ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ
อ่ืนๆ ในเอเซียและท่ัวโลก  
        Economies and the development of some important Asian 
countries.  This course also includes economic, social, and political 
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factors that affect these economies as well as economic relationship 
with other Asian countries and the rest of the world. 

   
GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 (Social Enterprise)  
         ความหมาย แนวคิด หลักการ ความส าคัญและคุณค่าของการสร้างกิจการ   

เพ่ือสังคม ศึกษาเทคนิคการด าเนินการ รวมทั้งโอกาส ปัญหา และอุปสรรค
เกี่ยวกับการสร้างกิจการเพ่ือสังคม โดยการใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติจริง
ในชุมชน 
        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 แหล่งที่มาของรายได้และ

รายได้  ที่ใช้ได้จริง ปัจจัยที่ก าหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ สินเชื่อเพ่ือการบริโภค   การใช้บริการประกันภัยและประกันชีวิต 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล แผนการออมและการเลือกรูปแบบการออม  
การวางแผน        การลงทุนและการเลือกวิธีการลงทุน บริการที่รัฐให้แก่
ผู้บริโภค การควบคุมราคาสินค้า 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 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of self-management)  
         การบริหารจัดการตนเอง รู้จักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลัว        

ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรงเฉื่อย ความตื่นเต้น ความโกรธ ความกระวน
กระวาย        การตัดสิน การจัดการกับความล้มเหลว รู้จักความถนัดของตนเอง 
และเป้าหมายของตนเอง 

 

         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 าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน 3(2-2-5) 
 (Intensive Pitching Workshop)  
         การน าเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร์ให้กับนักลงทุน 

การใช้ต้นแบบของโครงงานเพ่ือน าเสนอ เทคนิคการโน้มน้าวนักลงทุน การ
น าเสนอธุรกิจจากโครงงานเพ่ือระดมทุน         
        Presentation of the capstone project to investors, presentation 
by using the prototype of the project to convince investors, 
presentation the business idea from the project to raise funds. 

 

   
GE123 พื้นฐานการเงิน 3(3-0-6) 
 (Basics of Finance)  
         หลักการและแนวคิดด้านการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะการเงินส่วน

บุคคลตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน  
        Corporate Finance, Public Finance, Personal Finance, Financial 
Markets, Financial Services. 

 

 
7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงาน
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ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรูปแบบการ
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 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Analytical Thinking for Business)  
         พ้ืนฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิค

และเครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
        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 การใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และของเหลือทางการเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท า
ธุรกิจเกษตร 
        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 าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
         ความส าคัญของเครื่องส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้น
ผม  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื้อ
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เครื่องส าอาง  หลักการใช้เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม 
นวัตกรรมเครื่องส าอางท่ีเป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
        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)  
         ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและ

ปัจจุบัน     ในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร  
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 3(3-0-6) 
 (Digital Technology)  
         ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของ

เทคโนโลยี  ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบใน
ยุคดิจิทัล 
        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 
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GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Games)  
         เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็นในการเล่นเกม

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

 

   
GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 3(3-0-6) 
 (Recycling Business)  
   เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล 

ประเภทและสัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องต้น การคัดแยกและ
เปลี่ยนขยะเป็นเงิน มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติและความรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการ
จัดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และการรักษาสิ่งแวดล้อม  ในสังคมแบบยั่งยืน 
        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 านวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 (Counting and Elementary Probability)  
         ทฤษฎีความน่าจะเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์การนับจ านวนวิธีการแจกแจง 

        Probability theory, counting tools and strategies, and 

distribution functions. 
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GE212 พื้นฐานสถิติ  3(3-0-6) 
 (Basics of Statistics)  
         หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิติขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยการสุ่ม

ตัวอย่างล าดับการแปรผันปัจจัยก าหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและ
การถดถอย 
        Basic statistical principles, concepts, and methods, including 
sampling, variational series, point and interval estimation of 
distribution parameters, hypothesis testing and regression.  
 

 

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 (Basic of Computers)  
         แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมภาษาซี  การแทนรหัส

ข้อมูล  การโค้ด  หน่วยค านวณคอมพิวเตอร์  การจัดการและองค์ประกอบ

หน่วยความทรงจ 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 3(3-0-6) 

 (Foundations of Mathematical Logic)  

         หลักการเบื้องต้นของทางตรรกศาสตร์ ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์และ

ตัวบ่งปริมาณ แนวคิดของการมีเหตุผลและความจริงและความสัมพันธ์ของการ

นิรนัย    

        Introduction to formal logic, logic of truth, functions and 

quantifiers, concepts of validity and truth and their relation to formal 

deduction. 
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GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Mathematical Foundations of Computing)  

         คณิตศาสตร์พ้ืนฐานทางส าหรับคอมพิวเตอร์  ความรู้พ้ืนฐานของทฤษฎี

เซต ความสัมพันธ์ทวิภาคและอันดับ ประพจน์ในเชิงตรรกศาสตร์ เครื่องทัวริง 

และพ้ืนฐานการค านวณ  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การพิสูจน์อย่าง

เคร่งครัด 

         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 3(3-0-6) 

 (Linear Algebra)  

         มโนทัศน์พ้ืนฐานของพีชคณิตเชิงเส้นซึ่งประกอบไปด้วยระนาบและ

ปริภูมิ โครงสร้างของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเส้น เมทริกซ์ กฏของการด าเนินการทาง

เมทริกซ์ 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. 

 

 
7.3.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 
 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พ้ืนฐานของมนุษย์     

โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทาง
ปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
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       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  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น 
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เรื่องรูปรสกลิ่น
สีเสียงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา 
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 

 

   
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่า     

กับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา 
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รูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพ่ือจุดประสงค์
ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       Meanings and functions of narratives, relationship between 
narratives and life, society, economy, politics, culture, and 
psychology; analysis of contents, forms, and techniques used in 
various forms of media; practices in effective and purposeful 
storytelling 

   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 
 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์  

วัฒนธรรมการสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการ
วิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและ
ภาพยนตร์และ       ฝึกปฏิบัติ 
         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 าคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อ

มนุษยชาติ  ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความ
นิทานส าคัญ     บางเรื่องทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
        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 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
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         พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราช
นิพนธ์ ตลอดจนบทบาทของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 
         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 วรรณกรรมสรา้งสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Southeast Asian Writers Award)  
         ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซี

ไรต์) ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของ
ไทย 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 า

พ้ืนฐาน เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
        Introduction to Thai classical dance and basic movements, 
practice of Thai classical dance movements including slow 
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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 การขับร้อง 3(2-2-5) 
 (Singing)  
         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ

จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        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)  
         การฟังดนตรีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟัง

ดนตรี  รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลง
และเครื่องดนตรี 
         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 การจดัดอกไม้ 3(2-2-5) 
 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้           

เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการ
ใช้ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 
        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)  
         ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการ

ตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบท
วัฒนธรรม     ของราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัส
ตราภรณ์ 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 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5) 
 (Costume and Make-Up Design)  
         ความหมาย และความส าคัญของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  การ

ฝึกออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  
ทฤษฎีและ   การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการ
แต่งหน้าส 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 3(3-0-6) 
 (Art Appreciation)  
         ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์

ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม 
และสื่อบันเทิง    ร่วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
        Meaning, importance, and values of the arts, principles of art 
appreciation for different art forms: painting, literature, music, dance, 
and contemporary entertainment media relating to forms, contents, 
and aesthetic concepts 

 

   
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Folk Games and Songs)  
         ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพ้ืนบ้าน     

ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพ้ืนบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพล
ของสภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ          
การประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง 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  บริบท               
ทางสังคม  การบริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่มี
อิทธิพลในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย  
        Meaning and characteristics of the popular culture.  The 
relationship between the populism and the cultural industry; the 
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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   วัฒนธรรม   
การสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันใน
ภูมิภาคอาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 
        Distinctive and shared characteristics of entertainment media 
in ASEAN countries, relationship between entertainment media and 
society in different countries, creation and consumption of 
entertainment media in different countries, influence of 
entertainment media from ASEAN countries on each other, analysis 
of interesting issues existing in ASEAN entertainment media 

 

   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ใน

ประชาคมอาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ    ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว  แนวคิดชาตินิยม  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 
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GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของ

วัฒนธรรมอินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์
ศิลปะไทย 
        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 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 
 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการ

พัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา 
การเมือง         การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่อง
ความเป็นไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การ
คลี่คลาย และการด ารงอยู่ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์ 
         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 การเมืองการปกครอง

และเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
         Aspects of China’ s development in history, philosophy, 
wisdom, politics, administration, and economy, which reflect China’s 
national ideology from past to present 
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GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) 
 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้ง
เหตุการณ์ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพ่ือให้สามารถ
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
        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  เกณฑ์

การจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และ
อิทธิพล    ของภาวะหลายภาษาท่ีมีต่อพลเมืองในสังคม  
        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 าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม 

ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์
และการจัดแสดง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย  การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
        Meaning, function, importance, and values of museums on 
society, classifications and types of museums, museum displays, 
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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 และหลัง
สมัยใหม่  เพ่ือเรียนรู้ พ้ืนฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลก
ตะวันตก 
        Concepts and study of the thinking process in the Western 
World, focusing on critical issues existing in different periods: ancient, 
medieval, modern, and post- modern, with the aim to learn the 
foundation and development of the thinking process in the Western 
World 

 

   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 
 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพ่ือพิจารณาประเด็นปัญหา
ส 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 

 

   
GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) 
 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของสังคมที่

เกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  
ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
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ใบชาและการบริโภคชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  
ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัตน์ 
        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 ความสัมพันธ์ระหว่าง

วัฒนธรรมข้าวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  
วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรม
ข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วม
สมัย 
        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 เรื่องเล่า ศิลปกรรม 

บทบาทและความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้ าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ   ภูมิปัญญาของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์
เรื่องวัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
        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 
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the past regarding water management, concept of water culture in 
the era of irrigation, water management and problems in modern 
Thai society 

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

การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชน
ชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าใน
บริบทร่วมสมัย  อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้า งสรรค์ คติชน
สร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวัตน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและ
พิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ    ในสังคมไทย  
        Shrine and oblation belief of the Chinese in Thailand, oblation 
and the creation of Chinese culture, shrine and the establishment 
of Chinese community and its expansion, role of shrine and oblation 
in contemporary context, such as tourism, creative economy, 
creative folklore, and development of Sinicization, case studies 
relating to shrine and oblation in Thai society 

 

   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์        

ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติ
พันธุ์   ในสังคม  สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพ้ืนที่
ย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่ส 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 
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GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Gender Diversity in Thai Society)   
         ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและ

กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณ์ทางเพศใน
มิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอ่ืนๆ ในบริบท
สังคมไทย และการท 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. 

 

   
   
GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Folklore)  
         ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชน      

แนวใหม่เพ่ือการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่
มี     ต่อสังคมไทยปัจจุบัน 
        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  ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและ

ศิลปกรรม  ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษา
นอกสถานที ่
        Meaning of archaeology, relationship between archaeology and 
works of art, art history in Thailand and neighboring countries, 
fieldtrip 
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GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Local and Creative Cultural Products)  
         กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจ

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม        ของชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการ
สร้างและผลิตสินค้า      ทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้าน
เกิดเพ่ือแสวงหาสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
        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  

พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและ
พระราชพิธีส 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 
 

 

   
GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของ

ประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคม
กับบทบาทหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการ
สร้างวาทกรรม  ตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์
ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
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        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  หน้าที่ของประเพณีและ

เทศกาลต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาล
ประจ าปี           ในสังคมไทย 
         Importance of traditions and festivals in Thailand, function of 
traditions and festivals in ways of life, beliefs, values, and Thai 
wisdom; annual traditions and festivals in Thai society 

 

   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 
 (History of Photography)  
         ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่าของ

ภาพถ่าย     ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของ
ภาพถ่ายที่มีคุณค่า   ทั้งทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการ
ถ่ายภาพ การผสมผสาน    ทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถและทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย         เพ่ือจรรโลงใจต่อสังคม 
        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 มุมมองที่หลากหลายของแอนิ

เมชั่นตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ 
ทัศนคติและอิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และ
ความขัดแย้งระหว่างศิลปะกับอุตสาหกรรม 
        History and development of animation, various aspects relating 
to animation such as time sequence, production process, medium, 
culture, genres, animation artists, attitudes and nationality influence, 
gender, technology, cultural identity, and conflict between art and 
industry 

 

   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6) 
 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้

ศึกษาความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การ
เก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฏการณ์ของความ
เชื่อและ           การประยุกต์ใช้ความเชื่อเพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วม
สมัย 
        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)  
         แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตก

เชิงเปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภท
ของโหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์  การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  
กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
        Comparative concepts of astrology and forecasting in Eastern 
and Western societies, ideology, meaning, and wisdom in Thai 

 



95 
 

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)  
        ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคม
ยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การ
วิเคราะห์การน 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)  
         การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคข้ันพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลาง

เกม และปิดเกม  ความหมายของพ้ืนที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย           
การจบเม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 
       Development of Go concepts and tactics used at the opening, 
middle, and ending stages, meaning of territory, types and direction 
of captured and alive stones, ending the game, proceeding the 
game, formula and tricks, history and culture 

 

   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 
 (Thai and International Chess)  
         ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัว

หมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  
การนับศักดิ์และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการ
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ฝึกปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเล่น
และเข้าใจกลต่าง 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 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Culture and Traditions)  
 เงื่อนไข  ส ารับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ 

        วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย ค่านิยม วิถีชีวิตของคนไทย       
ด้านต่าง ๆ 
        Thai culture and traditions, values, beliefs, and a way of life. 

 

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

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
         ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนา

บุคคล  ให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  
การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การ
ประเมิน          ค่าสารสนเทศ  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 

 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 (Discovery of Learning Society)  
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         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้  แนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการ
เรียนรู้  สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความ
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์      ได้ต่อไป 
        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  หลักการ

และแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ 
ได้แก่      ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อ
อินเทอร์เน็ต    โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาใน
สื่อ  ฝึกวิเคราะห์ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง 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 ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นในด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปัจจัยแวดล้อมที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ   ของวัยรุ่น ปัญหาและการปรับตัวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การ
พัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมาย 
        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 ที่มีอิทธิพลต่อ

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ร่างกาย  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)  
         หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจ             

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  
การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ  กรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพ่ือการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและ
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 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 (Psychology for Teamwork)  
         ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทั้งใน

บทบาทของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือ
จัดการกับปัญหา  การสื่อสารเพ่ือเข้าใจผู้อ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์              เพ่ิมประสิทธิภาพในการท 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 หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การ

เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น 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      

การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์
ของแฟชั่นต่อสังคม 
        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)  
         ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและ

ตะวันตก  ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
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        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 าลังกายเพ่ือสุขภาพ

และความงาม  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 าความเข้าใจผ่านกลไก            

ทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกข์และพฤติกรรมที่ไม่ดี
ตนเอง   ที่เป็นผลจากการแสวงหาความสุขผิดทาง  การสร้างความสุขและ
พฤติกรรมที่ดี     จากการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก ความฉลาดทาง
อารมณ์ กระบวนการปรับสมองให้คิดดี ท าดี ผ่านการตรวจสอบตนเองการ
ปฏิบัติกิจกรรม และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือให้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในตนเอง 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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 2) กลุ่มสังคมย่ังยืน  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 
 (Knowledge of the King)  
         พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชาในด้านต่าง 
ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ          
การประยุกต์ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  เพ่ือการด าเนิน  ชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาฯ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        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 

บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศ
ในระดับภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
        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 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
 (Social Studies for Sustainable Society)  
         หลักการ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญ      

ของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมือง     
การปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
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ผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  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  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของ

กฎหมาย  ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภท
ของกฎหมาย    การจัดท ากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้
กฎหมายการตีความ   การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่
ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และ
กฎหมายอาญา 
        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)  
         กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  

เครื่องหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา          
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้
ละเมิด รวมถึงคดีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
        Intellectual property law, copyright, trademark; protection, 
licensing, registration and infringement of intellectual property 
including related case studies 
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GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและ        

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะ
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
        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)  
         ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย  รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 
        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)  
         ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับความตาย           

ของนักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ 
ภาษิต                   เรื่องเล่าวรรณคดี  เพ่ือให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับ
ความตายของคนไทย  ภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิด
เรื่องชีวิตหลังความตาย 
        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 
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GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) 
 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ทั้งใน

ชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษา
เหตุการณ์     ในชีวิตจริงที่เผยแพร่ในสื่อต่าง 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)  
          มโนทัศน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การ
สร้างสรรค์สื่อเพ่ือรณรงค์                   เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้าง
ภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์                  การด าเนิน
โครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  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  อันเนื่องมาจากระบบ

วัฒนธรรม  ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทาง
ภูมิศาสตร์และ           การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและข้อตกลง
ความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กร
และกลไกความร่วมมือ         ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน 
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        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 มีพฤติกรรมโดยรวมที่ดี

งาม  ใฝ่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ์ ลักษณะของการเกิด
ทุจริต และปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือให้
เกิดความรู้    ความเข้าใจ 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 การรู้เท่าทันการคอรัปชั่น 3(3-0-6) 
 (Understanding Corruption)  
         แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น ปัญหา ผลกระทบ    

ของการคอรัปชั่นที่มีต่อสังคม โดยใช้กรณีศึกษา เพ่ือให้ตระหนักถึงอันตรายของ
การคอรัปชั่นที่มีผลต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
        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 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Corporate Social Responsibilities)  
         ความหมายของกิจกรรมเพ่ือสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการขั้นตอน

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์ 
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        Meaning of corporate social responsibilities, concepts, 
principles and processes used in creating creative corporate social 
responsibilities projects. 

   
GE465 การบริการชุมชน  

(Community Service)  

            การเรียนรู้ด้วยการท า การส ารวจและการมีส่วนร่วมในวิธีที่จะคืน

ให้กับชุมชนในขณะที่การพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการ

ท างานเป็นทีม ผ่านการบริการแก่ผู้อ่ืนประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับจากการเข้า

ใกล้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ไขในขณะที่สร้างความเชื่อมั่นมิตรภาพและมิตรภาพที่

ยั่งยืน  

          Learning by doing. Explore and participate in ways to give 

back to the community while self development and interpersonal 

relationships with teamwork. Through service to others, a new 

experience to be gained from approaching a problem with a 

solution while building trust, comradery, and long-lasting 

friendships. 

3(3-0-6) 
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3. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 92 หน่วยกิต  

 

 1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน 28 หน่วยกิต 

 

 

NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics 1)  

           พีชคณิตเว็กเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ค่าจริง 

ฟังก์ชันค่าเว็กเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ 

 

NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics 2)  

 ศึกษาก่อน  NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  

            การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่
ก าหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  

 

NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  3(3-0-6) 

 (Engineering Physics 1)  

            กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง คุณสมบัติของสสาร หลักการเบื้องต้นทาง

กลศาสตร์ของไหล พลังงานและความร้อน 

 

NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 

 (Engineering Physics 2)  

 ศึกษาก่อน NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

            การสั่นและคลื่น องค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิสิกส์สมัยใหม่ 

 

NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) 

 (Engineering Physics Laboratory 1)  

 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

            ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
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NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Drawing)  

            การเขียนตัวอักษร  การเขียนแบบภาพฉาย  ภาพออโทกราฟฟิก การก าหนดขนาด 

การเขียนภาพประกอบ การ สเก็ตภาพ  การเขียนแบบ 2 มิติด้วยการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 

NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) 

 (Engineering Physics Laboratory 2)  

 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2   

            ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2  

NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1) 

 (Mechanical Workshop Practice)  

            ปฏิบัติการเก่ียวกับงานช่างเครื่องมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อมก๊าซ
และไฟฟ้า 

 

NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Computer Programming)  

            หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ของ

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หลักการ EDP การเขียน Flowchart ประเภทข้อมูล ตัวแปรและตัว

ปฏิบัติการพ้ืนฐาน String และ I/O พ้ืนฐาน การท างานแบบเลือกท า การท างานแบบท าซ้ า

แบบวงวน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมย่อย แถวล าดับ การโปรแกรมภาษาชั้นสูง  

เรื่องอ่ืนๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 

 (Computer Programming Laboratory)  

 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   

            ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics)  

 ศึกษาก่อน:  NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

            การวิเคราะห์แรง  แรงลัพธ์  สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง 

ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ และความ

เฉื่อยของมวล กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็งในระบบ หลักการอิมพัลล์และโมเมนตัม 

หลักของงานและพลังงาน การเคลื่อนที่โดยแรงสู่ศูนย์กลาง แรงดึงดูด การกระแทก  
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หลักเบื้องต้นของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน และกฎการเคลื่อนที่ในระนาบเอียง 

 

NG211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Materials)  

 ศึกษาก่อน: NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

            หลักการพ้ืนฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ

คุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เซรามิกและโพลิเมอร์ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก กรรมวิธี

การแปรรูป การแตกหัก ความสมบูรณ์ของวัฏภาค วิธีการควบคุมโครงสร้างจุลภาค การ

เสื่อมสภาพของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ สมบัติวัสดุ กระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์

จากวัสดุ แผนภาพสมดุล และการแปลความหมาย 

 

   

 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 43 หน่วยกิต  

NA020 ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม 
(Engineering Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

            หลักการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและทางวิศวกรรม องค์ประกอบ

การเป็นผู้ประกอบการ การใช้หลักการทางวิศวกรรมในการวางแผน ออกแบบพัฒนาสินค้า

และบริการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการตลาด การจัดท าแผนธุรกิจ 

การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน แผนการจัดตั้งและบริหารองค์กร การจัดการเพ่ือ

รองรับวัฏจักรธุรกิจ ขั้นตอนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง 

 

NA101 การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา   
(Pre-Course Experience) 

0 

(0-30-15) 

            เตรียมความพร้อมจากการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยงาน
ต่างๆ โดยจัดท ารายงานประกอบการเข้าเยี่ยมชม 

 

NA304 การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมยานยนต์  
(Safety and Environmental Management in Automotive Industry) 

3(3-0-6) 

            หลักการ ความจ าเป็น และมาตรฐานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  การวางแผน ก าหนดมาตรการ และการจัดการเพ่ือความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้านการผลิต การจ าหน่าย 
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และการให้บริการด้านยานยนต์ การจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ จิตวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน 

 

NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Logistics and Supply Chain)  

          ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส าคัญของโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน การ  

วางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การควบคุมการปฏิบัติงาน ความส าคัญของ  การ

บริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจาย

สินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อ สารสนเทศเพ่ือโลจิสติกส์ และแนวโน้มของโลจิ

สติกส์โลก อภิธานศัพท์ที่ส าคัญเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ และบทบาทของอุตสาหกรรม 

โลจิสติกส์ 

 

NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ  3(3-0-6) 

 (Material Handling Engineering)  

            ระบบการขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกวิธีการขนถ่ายได้อย่าง
เหมาะสม การแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้งานของ
เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าที่การท างานของส่วนประกอบของเครื่องมือ
ขนถ่ายวัสดุประเภท สายพานล าเลียง การใช้และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุประเภท
ต่างๆ ได้แก่ เครน คอนเทนเนอร์  สายพานล าเลียง พาเลท และ ระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ 

 

NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Probability and Engineering Statistics)  

            เซต ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจ าลอง

แบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ ช่วงความมั่นใจในการ

ตรวจสอบสมมติฐาน การตัดสินใจทางสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ

สหสัมพันธ์เชิงเส้น การใช้วิธีทางสถิติและโปรแกรมทางสถิติในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับการเรียน และปัญหาจากการท างาน 

 

NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

 (Foundation of Electrical  and Electronic Engineering)  

 การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง  และกระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลัง หม้อ

แปลง  เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน  หลักการ
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ของระบบ 3 เฟส วิธีการส่งก าลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าพ้ืนฐาน พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม แนวคิดเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

NL213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) 

 (Electrical  and Electronic Engineering Laboratory)  

 ศึกษาก่อนหรือควบคู่: NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  

 ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน  

NL214 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 

 (Manufacturing Processes)  

            ทฤษฎี และหลักการของกระบวนการผลิต ได้แก่ การหล่อ การขึ้นรูป การตัดเฉือน 

และการเชื่อม  ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต หลักการค านวณราคาการผลิต 

การข้ึนรูปโลหะจากการรีด ตี ดึงและอัด รู้จักอุปกรณ์ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และการค านวณ

แรงต่างๆ ในการใช้งาน ศึกษากระบวนการแปรรูปด้วยโลหะแบบต่างๆ แบบหล่อ กระสวน 

ลักษณะของน้ าโลหะ การแข็งตัวของงานหล่อ การออกแบบในงานหล่อ รวมทั้งการศึกษาการ

ขึ้นรูปพลาสติก 

 

NL217 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Computer Programming for Engineering Problems)  

            การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การสร้าง

แบบจ าลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ น าเข้าจากฐานข้อมูล การสร้างค าสั่ง Macro 

การใช้ VBA การออกแบบกราฟ การท าข้อมูลรายงานเชิงการน าเสนอ   

 

NL218 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมส าหรับงานโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 (Industrial Robotics for Logistics Activity  

            พ้ืนฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติของหุ่นยนต์ การจ าแนกชนิดหุ่นยนต์ รูปแบบ

ทางกายภาพของหุ่นยนต์ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ การประยุกต์ใช้งานของหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมในกิจกรรมโลจิสติกส์ พ้ืนฐานค าสั่งโปรแกรมหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 

มือจับ การเลือกใช้มือจับและการออกแบบ เซนเซอร์ในหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่

หุ่นยนต์ จลศาสตร์แขนกลหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็นหุ่นยนต์ แมชชีนวิชั่น 

 

NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง  3(3-0-6) 

 (Transportation System Planning and Design)  

            การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการขนส่ง ทางบก ทางอากาศ และ ทางน้ า การ

พยากรณ์ความต้องการการขนส่ง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง  ความหนาแน่นของ

จราจร การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และ   การออกแบบการขนส่ง แบบจ าลองการ
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ตัดสินใจส าหรับการขนส่ง  การจัดตารางเวลาและการก าหนดเส้นทางในการขนส่ง การ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 

NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 (Information Systems and Technologies for Logistics)  

            แนวคิด โครงสร้าง และ การวิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการ
น าไปใช้งาน และการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก าหนดสินค้า ระบบการติดตามและ
สอบกลับด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย ได้แก่ อาร์เอฟไอดี และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
นอกจากนั้น ศึกษาเทคนิคด้านคลังข้อมูล การคลัสเตอร์ข้อมูล และการท าเหมืองข้อมูลเพ่ือ
ค้นหาข้อมูลที่มีประโยชน์และมีรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ได้ รวมทั้งการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 

 

NL307 การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6) 

 (Distribution Center and Network Design)  

            การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บทบาทของคลังสินค้าในโซ่อุปทาน 
ปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบเครือข่ายเพ่ือหา
ที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบและวางผังการท างานเพ่ือการกระจายสินค้า การ
ออกแบบชั้นวาง การจัดการระบบสารสนเทศในคลังสินค้า แผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ 
การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงในคลังสินค้า กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 

 

NL321 การวิจัยการด าเนินงานส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 (Operations Research for Logistics Engineering) 

ศึกษาก่อน:  NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 

 

            วิธีการวิจัยการด าเนินงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่

ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์  การโปรแกรมเชิงเส้น  การโปรแกรมเลขจ านวนเต็ม การโปรแกรม

แบบไม่เชิงเส้น  ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการจัดล าดับ แบบจ าลองการขนส่งและสินค้าคงคลัง การ

ประยุกต์หลักการวิจัยด าเนินงานและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันต่อยุคสมัยในการ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 

NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

 (Engineering Economics and Finance)  

 ศึกษาก่อน:  NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม  

            ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม การใช้หลักทาง

เศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ การค านวณค่าเสื่อม การวิเคราะห์การทดแทน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินผลจากภาษี การวิเคราะห์กระแส

เงินสด  ดอกเบี้ย คุณค่าทางเวลาของเงิน การค านวณมูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน วิธีการ

คิดต้นทุนโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

NL323 การจัดการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต  3(3-0-6) 

 (Operations Management and Productivity Improvment)  

            กระบวนการวางแผนและควบคุมการการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมแบบ

ต่างๆ  การพยากรณ์ความต้องการและการก าหนดปัจจัยการด าเนินงาน  การวางแผนการ

ผลิตรวม การวางแผนการผลิตรายผลิตภัณฑ์ การวางแผนวัสดุ การจัดล าดับการผลิตและการ

ด าเนินงาน การควบคุมการด าเนินงานทั้งในส่วนของเวลา ต้นทุน และปริมาณงาน แนวคิด

การบริหารจัดการสินค้าและวัสดุคงคลัง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในการด าเนินงาน 

การจัดการแบบลีน  

 

NL330 การเตรียมความพร้อมโครงงาน/สหกิจศึกษาส าหรับโลจิสติกส์ 1(0-3-6) 

 (Preparation for Internship/Co-operative Education in Logistics)  

            การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน ทัศนคติและ

การปรับตัวในที่ท างาน โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์

เบื้องต้น การวิจัยเบื้องต้น การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอ

ผลงาน 

 

NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 (Strategic Planning for Logistics)  

            เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร หลักการ

และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์   การน าเทคนิคการออกแบบและแก้ปัญหาในศาสตร์ทางโล

จิสติกส์ผสมประสานความรู้ในแขนงต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ

เลือกใช้ดัชนีชี้วัดสมรรถภาพที่เหมาะสม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์

ความอ่อนไหว กรณีตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
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3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 24 หน่วยกิต 

- กลุ่มเอกเลือกขนส่ง 
NL310 การจัดการการขนส่งทางทะเล  

  (Maritime Transportation Management) 3(3-0-6) 

            การอภิปรายในหัวข้อส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง
ทางทะเล ศึกษาในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือ ระบบการจัดเส้นทางการขนส่ง เอกสาร
การ  ขนส่ง กฎหมายรับขนทางทะเล อัตราค่าระวาง เอกสารต่างๆ การบรรจุภัณฑ์และตู้คอน
เทนเนอร์ในขนาดที่แตกต่างกันส าหรับการขนส่งวัตถุที่อันตรายและไม่อันตราย ของเหลว 
ผลิตภัณฑ์ และของเสีย รวมถึงการขนส่งเชื่อมโยง 

 

NR308 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยระบบราง 3(3-0-6) 

 (Rail Risk and Safety Management)  

            ข้อก าหนด กฎหมาย และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยวข้องใน

ประเทศไทยและข้อก าหนดมาตรฐานนานาชาติ การประเมินความเสี่ยง การบริหารความ

เสี่ยงทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นโยบายความปลอดภัย ระบบการจัดการความ

ปลอดภัย การวางแผนและการจัดท าเอกสาร ปัจจัยด้านมนุษย์ (Human Factor) และการ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย วงจรการวางแผน

งานส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภายในองค์กร และต่อ

ภายนอกองค์กร การวิเคราะห์หาสาเหตุ การจัดตั้งทีมงาน เทคนิคการประเมินสถาการณ์  

การบริหารงานวิกฤต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา 

 

NL310 การจัดการการขนส่งทางทะเล 3(3-0-6) 

 (Maritime Transportation Management)  

            การอภิปรายในหัวข้อส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง

ทางทะเล ศึกษาในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือ ระบบการจัดเส้นทางการขนส่ง เอกสาร

การ  ขนส่ง กฎหมายรับขนทางทะเล อัตราค่าระวาง เอกสารต่างๆ การบรรจุภัณฑ์และตู้คอน

เทนเนอร์ในขนาดที่แตกต่างกันส าหรับการขนส่งวัตถุที่อันตรายและไม่อันตราย ของเหลว 

ผลิตภัณฑ์ และของเสีย รวมถึงการขนส่งเชื่อมโยง 
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              - กลุ่มเอกเลือกคลังสินค้า 

NL412 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 (Packaging System for Logistics)  

            หลักการและเทคนิค ของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความส าคัญของระบบบรรจุ

ภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการ

วางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพ่ิมมูลค่า การน ากลับมาใช้ใหม่ และ

การจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและด าเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่

และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในโซ่อุปทาน 

 

              

             - กลุ่มเอกเลือกอุตสาหกรรม 

NA009 การยศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Ergonomics)  

            ศึกษาขอบเขตของงานด้านการยศาสตร์ การวิเคราะห์งาน การจดสภาพแวดล้อม

การท างาน วิธีการปฏิบัติงาน และสถานีงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน 

โดยประยุกต์พ้ืนฐานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาการทางาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานและป้องกันการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่มีปัจจยทางด้านการยศาสตร์ 

 

NA464 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 3(3-0-6) 

 (Toyota Production System)  

            ปรัชญาการจัดการของบริษัท โตโยต้า หลักแนวคิดพ้ืนฐานและหัวใจของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า การควบคุมสถานที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ได้รับการควบคุมดูแลด้วย
สายตา การสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง การลดความสูญเปล่าจากการท างานและการ
เพ่ิมผลผลิตด้วยการจัดท างานมาตรฐาน การสร้างระบบดึงโดยใช้ระบบกัมบังในการควบคุม
การสั่งผลิต การพัฒนาบุคลากรด้วยการปฏิบัติหน้างานจริง 

 

NL324 การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 (Logistics Process Design and Development)  

            การออกแบบกระบวนการมาตรฐานทางโลจิสติกส์ แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือ ใน

การวิเคราะห์และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางโลจิสติกส์ การประเมินและการสร้าง

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ SCOR 

model, VSM, และ เทคนิคอ่ืนๆที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
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NL325 การออกแบบและวางผังส่ิงอ านวยความสะดวก                        3(3-0-6) 

 (Facility Layout and Design)  

            หลักการออกแบบ และวางผังโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการให้บริการ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การวางแผน การเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ในการขน

ย้ายวัสดุ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการออกแบบและวางผัง การใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการออกแบบ และวางผัง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ข้อก าหนด

ทางด้านกฎหมาย และการเปรียบเทียบทางเลือกในการปรับผังการด าเนินงาน และการ

ตัดสินใจ 

 

NL327 การควบคุมคุณภาพ  3(3-0-6) 

 (Quality Control)  

 ศึกษาก่อน: NL211: ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม  

            ความหมายและมุมมองทางด้านคุณภาพ  การออกแบบระบบควบคุมคุณภาพ 

เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับงานปรับปรุงคุณภาพ การจัดการข้อมูลด้านคุณภาพ แนวความคิด

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโดยใช้สถิติ และการตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง การควบคุม

กระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุม การตรวจสอบเพื่อการยอมรับ การวิเคราะห์ความสามารถ

ของกระบวนการ 

 

NL329 การศึกษางานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Work Study)  

            การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และการหาเวลามาตรฐาน การน าหลักการของการ

เคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในการท างานมาใช้ การใช้แผนภูมิและแผนภาพแสดงขั้นตอนของ

กระบวนการท างาน แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักร การวิเคราะห์การ

เคลื่อนที่ที่ละเอียด แผนภูมิไซโม สูตรเวลา การสุ่มตัวอย่างงาน การเทียบหาระดับอัตรา

มาตรฐานระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้เครื่องมือที่สัมพันธ์กัน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 

และเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

NL331 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Quality Assurance)  

            หลักการประกันคุณภาพ ความต้องการและข้อกาหนดของตลาดและลูกค้า การ

พัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการงานประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต การบริการ

และความสัมพันธ์กับลูกค้า ความรับผิดชอบและการรับประกันผลิตภัณฑ์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค ต้นทุนและระบบสารสนเทศคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพ 
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NL332 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 (Logistics Technology and Artificial Intelligence)  

            เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์พ้ืนฐาน การแทนความรู้

โครงสร้างความจ าการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการค้นหา ทฤษฎี

เกม การประยุกต์เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ กรณีศึกษา

บริษัทหรือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพ่ือลดต้นทุนด้าน 

โลจิสติกส์ การประยุกต์เทคโนโลยี IOTs กับงานโลจิสติกส์ และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 

 

NL333 วิศวกรรมซ่อมบ ารุง 3(3-0-6) 

 (Maintenance Engineer)  

            การซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม และแนวคิดของการซ่อมบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม สถิติความเสียหายของเครื่องจักร ความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร ความสามารถ
ในการบ ารุงรักษาได้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ความเสียหายที่มีใช้ในปัจจุบัน การหล่อ
ลื่น ระบบการซ่อมบ ารุงแบบป้องกัน และเทคโนโลยีในการตรววจสอบ ตรวจการสภาวะการ
ท างานของเครื่องจักร การควบคุมและสั่งการงานซ่อมบ ารุง องค์กรการจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรในงานซ่อมบ ารุง ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการงานซ่อมบ ารุง การจัดการ
วงจรชีวิตของงานซ่อมบ ารุง และดัชนีชีวิตประสิทธิภาพในงานซ่อมบ ารุง การพัฒนาระบบงาน
ซ่อมบ ารุง 

 

NL334 การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Safety and Environmental Management)  

            หลักการ ความจ าเป็น และมาตรฐานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  การวางแผน ก าหนดมาตรการ และการจัดการเพ่ือความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้านการผลิต การจ าหน่าย 

และการให้บริการด้านยานยนต์ การจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ จิตวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน 

 

NL414  การจ าลองส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 (Simulation for Logistics)  

 ศึกษาก่อน NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม  

            แนวคิดการสร้างแบบจ าลองปัญหา การวิเคราะห์ระบบในการจ าลองสถานการณ์ใน
เหตุการณ์ต่างๆ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองระบบงาน การออกแบบการ
ทดลองด้วยการใช้แบบจ าลอง การวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้า การสร้างแบบจ าลอง การตรวจสอบ
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แบบจ าลอง การวิเคราะห์ผลที่ได้ โดยจะเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในกระบวนการผลิต การให้บริการ ระบบการขนส่งและระบบขนถ่าย 

NL415  การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

 (Environmental Technology Management)  

            หลักพ้ืนฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ปัญหาและสาเหตุของ
การเกิดมลภาวะต่าง ๆ แหล่งก าเนิดมลพิษที่ส าคัญ และผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวความคิดด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ และการด าเนินการระบบโลจิสติกส์ที่
ค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ได้แก่ การน ากลับมาใช้ใหม่ หลักการในการ
ขนส่งสินค้าอันตราย การก าจัด-บ าบัดของเสีย/มลพิษอย่างเหมาะสม และการประหยัด
พลังงาน 

 

NP414 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) 

 (Energy Management and Conservations)  

            ระบบพลังงานเบื้องต้น สถานภาพพลังงาน ปริมาณความต้องการพลังงาน นโยบาย
การจัดหาพลังงาน กฎหมายและข้อบังคับ  หลักการและระบบการอนุรักษ์พลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การตรวจสอบและก าหนดมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน หลักการท ารายงาน หลักการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบทางวิศวกรรม
ส าหรับโครงการและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 

     

             - กลุ่มเอกเลือกคอมพิวเตอร์ 

NC351 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 

 (Database Systems)  

            แนวคิดเรื่องฐานข้อมูล ความเป็นอิสระของข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล สกีมาภายใน สกีมาภายนอก และสกีมาเชิงแนวคิด ภาษานิยามข้อมูล ภาษา
สอบถาม ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ภาษา SQL โมเดลของข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการ
จัดท าโมเดลระบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลแบบเชิงล าดับชั้น ระบบฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 

 

NC352 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-2-1) 

 (Database Systems Laboratory)  

 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC351 ระบบฐานข้อมูล  

            ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC351 ระบบฐานข้อมูล  

NL421 การประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงข้อมูลส าหรับวิศกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
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 (Application of data science for logistics engineering)  

            ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบไฟล์แบบกระจาย HDFS (Hadoop 
Distributed File System) การน าเข้าสายข้อมูล (Data Streaming) การประมวลผลข้อมูล
ด้วยการเรียนรู้ ด้ วยคอมพิวเตอร์  (Machine Learning)  การน า เสนอข้อมูล  (Data 
Visualization) สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับธุรกิจ และ โซ่อุปทาน 

 

NL422 การสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์ส าหรับการจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 (Analytical modeling in Supply Chain Management)  

            หลักการเบื้องต้นของวิทยาการเชิงข้อมูลส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ ส่วนประกอบ
ของกระบวนการค้นหาความรู้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การดึงข้อมูลและการส่งออกข้อมูล 
การจัดการข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการค้นหาความรู้ นิยามและ
หลักการของการขุดค้นข้อมูลวิธีการต่างๆ ของการขุดค้นข้อมูล การวิเคราะห์สมการถดถอย 
เทคนิคการจัดกลุ่ม เทคนิคการจ าแนกกลุ่ม เทคนิคการพยากรณ์ กฎความสัมพันธ์ เทคนิค
การหาค่าท่ีเหมาะสม การประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงข้อมูลส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

 

 

             - กลุ่มเอกเลือกการจัดการ 

NC405 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Business Intelligence)  

            แนวคิด พ้ืนฐาน และเทคนิคของธุรกิจอัจฉริยะส าหรับ FinTech Startup ความ
เข้าใจพ้ืนฐานสถิติและเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะในเทคโนโลยีการเงิน เช่น 
การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจเพ่ือสนับสนุนในการตัดสินใจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

NL203  กฎหมายการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 (Transportation Laws and International Trade)  

            หลักการทั่วไปของกฎหมายการขนส่ง ข้อตกลงอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศของการขนส่ง ศึกษากฎหมายขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และข้อสัญญาในการขนส่ง 
การส่งมอบช้า ความเสียหายและสูญหายของสินค้า ปัญหาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดน และการศุลกากร   

 

NL305  การบริหารการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6) 

 (Procurement  Management)  

            หลักการและขั้นตอนจัดการจัดหา การจัดหาเพื่อให้ได้วัตถุดิบ สินค้าหรือบริการ ที่มี
คุณสมบัติที่ถูกต้อง ในเวลาและด้วยปริมาณที่เหมาะสม และ จากแหล่งที่ถูกต้องเหมาะสม
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สอดคล้องกับความต้องการ การเจรจาต่อรองและการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดหา การพิจารณาการผลิตเองหรือจัดหาจากหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งขั้นตอน หลักการ และวิธีการจัดหาจากต่างประเทศ 

NL313  การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน 3(3-0-6) 

 (Cost and Investment Analysis)  

            แนวคิดของการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน ปัจจัยต่างที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์
ต้นทุนเชิงวิศวกรรม กลยุทธ์กับการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน ศึกษาวงจรต้นทุนและ
การเงินทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ วิธีคิดต้นทุนแบบต่างๆ ได้แก่ วิธีคิดต้นทุนฐาน
กิจกรรม และ ต้นทุนงาน ศึกษาพฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์การท าก าไร การงบประมาณ 
วิธีคิดต้นทุนโลจิสติกส์ในระดับจุลภาคและมหภาค การวิเคราะห์การลงทุน และการวาง
แผนการลงทุน 

 

NL328 การตัดสินใจส าหรับระบบบริการ 3(3-0-6) 

 (Decision Making for Service System)  

 ศึกษาก่อน: NL211: ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม  

            การน าเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาใช้สร้างแบบจ าลองปัญหาเพ่ือช่วยในตัดสินใจ
แก้ปัญหา ทฤษฏีความน่าจะเป็น  การทดสอบสมมติฐาน การก าหนดช่วงความเชื่อมั่น  การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เทคนิคอนุกรมเวลา แผนผังการตัดสินใจ การตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง โปรแกรมเชิงเส้น  การออกแบบและ
วิเคราะห์กระบวนการด้วยวิธีหาจุดที่เหมาะสม ทฤษฏีแถวคอย และทฤษฏีเกม  เพื่อประยุกต์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริการและทางวิศวกรรม 

 

NL417  การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6) 

 (Marketing and Customer Relationship Management)  

            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งการตลาด 
การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการทางตลาด การก าหนดนโยบาย การวางกลยุทธ์  
การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด การวางแผน   การจัดการองค์การ การควบคุม
ประเมินผล และการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางการตลาด รวมถึงหลักการและความสัมพันธ์ของ
การให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์
ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า  การออกแบบระบบการวัดผล การด าเนินงานด้าน  
โลจิสติกส์ การใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการบริการลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนกับลูกค้า การใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
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             - กลุ่มวิชาประสบการณ์การท างานและโครงงาน 

 

NL001  สหกิจศึกษา 1 6(0-40-20) 

 (Co-operative Education)  

 ศึกษาก่อน: ได้ผ่านการศึกษาหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า 54 หน่วยกิต  

            การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม การท างาน รวมทั้ งด าเนินการตาม
ขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาท่ีสถานประกอบการ
มอบหมาย 

 

NL002 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-20) 

 (Co-operative Education)  

 ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NL002 สหกิจศึกษา 1  

            ฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการต่อเนื่อง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ ฐานะพนักงานชั่วคราวตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างสมบูรณ์ ก่อนสาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งรายงานเชิง
ประจักษ์ฉบับสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

NL216  ปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-2-1) 

 (Logistics Engineering Laboratory)  

            ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรม  
อุตสาหการ 

 

NL300  การฝึกงานส าหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์  300 

ชั่วโมง  (Logistics Engineering Internship) 

 เงื่อนไข ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา  

            การปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นเวลา
อย่างน้อย 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดท ารายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ปฎิบัติจริง 
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NL316 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3(3-0-6) 

 (Enterprise Resource Planning System)  

            มุมมองเชิงกลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และความสัมพันธ์ของ 
ERP กับฟังก์ชันต่างๆ ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วยวิวัฒนาการของ
ระบบและเครื่องมือด้านการจัดการโซ่อุปทานและ โลจิสติกส์ การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ ERP 
ต่างๆ  ในปัจจุบัน กระบวนการวางแผนโลจิสติกส์ ส่วนประกอบของ ERP การวางแผนและ
การปฏิบัติ โซ่อุปทาน และแนวโน้มของ ERP ในอนาคต 

 

NL410  โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 3(0-3-6) 

 (Logistics Engineering Project 1)  

            จัดท าโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์  และมีการน าเสนอหัวข้อโครงการ 
วัตถุประสงค์ และ วิธีการในการท าโครงงาน โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
และหลักการเขียนรายงาน ได้แก่  การใช้ภาษา การค้นหา และการใช้ข้อมูลทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

NL411  โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 3(0-9-8) 

 (Logistics Engineering Project 2)  

 ศึกษาก่อน: NL410 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1  

            จัดท าโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยด าเนินการต่อเนื่องจากหัวข้อโครงงาน
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 และมีการน าเสนอโครงการ โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน ได้แก่ การใช้ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

NL416  ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

 (Special Issues in Logistics Engineering)  

            ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 




