หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25460561100475
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
: Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
: วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
: Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)
: B.Eng. (Logistics Engineering)

3. วิชาเอก / หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มี
ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติสาหรับการวางแผนและวิเคราะห์โซ่อุปทานและโลจิสติกส์
การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทักษะ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่า ง มีความสุข มี
อาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และ มาตรฐานที่สูงขึ้น
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
128 หน่วยกิต
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน 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 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

128

หน่วยกิต

30

หน่วยกิต

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)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุม่ วิชาเอก
แบ่งเป็น 3 แผน คือ

92

หน่วยกิต

28
64

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12

แผน ก หลักสูตรปกติ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
46
กลุ่มวิชาเอกเลือก
18
แผน ข สหกิจศึกษา มี 2 แบบ
แบบที่ 1 สหกิจศึกษา จานวน 1 ภาคการศึกษา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
46
กลุ่มวิชาเอกเลือก
18
วิชาเอกเลือก 12
วิชาสหกิจศึกษา 6
แบบที่ 2 สหกิจศึกษา จานวน 2 ภาคการศึกษา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
46
กลุ่มวิชาเอกเลือก
18
วิชาเอกเลือก 6
วิชาสหกิจศึกษา 12
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยอักษร 2 ตัว และตัวเลข 3 หลัก
นาหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชา 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 จะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชา 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 ลาดับวิชามีตั้งแต่ 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 ลาดับวิชามีตั้งแต่ 01 – 99
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
อักษรแรก คือ คณะวิชา
อักษรตัวที่สอง คือ A หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
เลขหลักร้อย คือ 0 หมายถึง รายวิชาเลือกเสรี
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับวิชามีตั้งแต่ 01 – 99
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โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิต 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 จานวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses)
กลุ่มภาษา จานวน 15 หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
GE002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
3(3-0-6)
(English for Communication 1*)
GE003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*
3(3-0-6)
(English for Communication 2*)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers
1*)

3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

ศึกษาก่อน
GE002* หรือ
คะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อนGE003*
หรือคะแนน
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
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GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers
2*)

3(3-0-6)

2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Courses)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
GE067
ทักษะการนาเสนอและการพูดในที่
3(3-0-6)
สาธารณะ***
(Presentation and Public Speaking Skills)

ศึกษาก่อนGE004*
หรือคะแนน
TOEIC หรือ
เทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
เงื่อนไข
Prerequisite

* หมายเหตุ
1. นักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ นักศึกษาที่
เรียนในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้ง 4 วิชาคือ GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ 1 และ GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
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 จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
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
เกณฑ์ ข. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ
ในการเรียนการสอนเท่านั้น
ในการเรียนการสอน
Criterion A. International programs using
Criterion B. Programs using Thai and/or
English
other languages
as the medium of instruction only
as a medium of instruction
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป
1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650 ขึ้นไป
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป
ใช้ ทดแทนรายวิ ช า GE002, GE003, GE004 และ ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003, GE004 และ
GE005
GE005
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher 1) Substitution of TOEIC score 250 or
for GE002
higher
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher for GE002
for GE002 and GE003
2) Substitution of TOEIC score 350 or
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher higher
for GE002, GE003 and GE004
for GE002 and GE003.
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher 3) Substitution of TOEIC score 450 or
for GE002, GE003, GE004 and GE005
higher
for GE002, GE003 and GE004
4) Substitution of TOEIC score 550 or
higher
for GE002, GE003, GE004 and GE005
2.1 สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น เมื่อขอยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น
ๆ และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
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
17

Criterion A, they are required to register for the English courses and must pass the required course
evaluation by the curriculum committee.
2.2 สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น 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.
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิต ที่
ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
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 นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าที่กาหนด
ไว้ในเกณฑ์ ข. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก. โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ๆ และต้องผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรเห็นชอบ
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
นาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ (Presentation and Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(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) จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course
Code

GE101
GE120

ชื่อวิชา
Course Title

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่*
(From Zero to Hero)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

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) จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เงื่อนไข
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisit
Code
ตนเอง)
e
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
3(3-0-6)
(Digital Innovative Thinking and Coding)
GE210
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม*
3(2-2-5)
(Foundation of Programming)
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**** หมายเหตุ
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE210 พื้นฐานการเขียน
โปรแกรม (Foundation of Programming) แทนรายวิ ชา GE201การคิ ดเชิ งนวั ตกรรมทางดิ จิ ทั ลและการโค้ ด (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)
กลุม่ วิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เงื่อนไข
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
1) กลุ่มภาษา
GE006
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Malay for Communication)
GE007
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
GE008
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Burmese for Communication)
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รหัสวิชา
Course
Code

GE009

GE010

GE011

GE012

GE013

GE051
GE052
GE053
GE054
GE055
GE056

ชื่อวิชา
Course Title

ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1
(Chinese for Conversation and
Communication 1)
ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2
(Chinese for Conversation and
Communication 2)
ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3
(Chinese for Conversation and
Communication 3)
พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน
(Chinese Listening and Speaking
Enhancement)
การอ่านและรายงานภาษาจีน
Chinese Reading and Report
2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร
มิติแห่งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย
(Research and Academic Project Writing)
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)

หน่วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21

รหัสวิชา
Course
Code

GE057
GE058
GE059
GE060
GE061
GE062
GE063
GE064
GE065
GE066
GE068

ชื่อวิชา
Course Title

นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
(Transmedia Storytelling)
การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น
(Basic Thai Reading)
การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
(Basic Thai Writing)
การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
(Academic Thai Reading and Writing)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
การฟังและการพูดภาษาไทย
(Thai Listening and Speaking)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
(English Pronunciation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
(Presentation in English)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic English Reading and Writing)
การเขียนและการนาเสนอเชิงวิทยาศาสตร์

หน่วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

(Scientific Writing and Presenting)
GE069

การเขียนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่าง

3(3-0-6)

สร้างสรรค์
(Creative Writing, Storytelling, and
Performing)
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เงื่อนไข
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
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
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการ
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
สัมมนาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ
3(3-0-6)
(Right View Entrepreneurship)
GE111
โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
3(3-0-6)
ผู้ประกอบการ 1
(Entrepreneurial Driven Innovation
Project 1)
GE112
โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
3(3-0-6)
ผู้ประกอบการ 2
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รหัสวิชา
Course
Code

GE113

GE114

GE115

GE116
GE117
GE118
GE119
GE121
GE122
GE123

ชื่อวิชา
Course Title

(Entrepreneurial Driven Innovation
Project 2)
โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ผู้ประกอบการ 3
(Entrepreneurial Driven Innovation
Project 3)
โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 1
(Innovation Drive Entrepreneurial
Project 1)
โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 2
(Innovation Drive Entrepreneurial
Project 2)
การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
(Accounting for Entrepreneur)
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
(Economies of Asian Countries)
วิสาหกิจเพื่อสังคม
(Social Enterprise)
เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
(Consumer Economics)
พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง
(Fundamentals of Self-management)
การนาเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน
(Intensive Pitching Workshop)
พื้นฐานการเงิน
(Basics of Finance)

หน่วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code

GE124

ชื่อวิชา
Course Title

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(Introduction to E-Commerce)

หน่วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เงื่อนไข
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
GE202
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Innovation Technology)
GE203
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Analytical Thinking for Business)
GE204
เกษตรอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Farming)
GE205
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
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
การนับจานวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Counting and Elementary Probability)
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รหัสวิชา
Course
Code

GE212
GE213

ชื่อวิชา
Course Title

พื้นฐานสถิติ
(Basics of Statistics)
พื้นฐานคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self study)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Basic of Computers)
GE214

ตรรกะทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

(Foundations of Mathematical Logic)
GE215

พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

(Mathematical Foundations of
Computing)
GE216

พีชคณิตเชิงเส้น

3(3-0-6)

(Linear Algebra)
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Course Code
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
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)

เงื่อนไข
Prerequisite
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รหัสวิชา
Course Code

GE304
GE305
GE306
GE307

GE308
GE309
GE310
GE311
GE312
GE313
GE314
GE315

ชื่อวิชา
Course Title

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)

เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า
ฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Writing)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ไทย
(Thai Classical Dance)
แดนซ์
(Dance)
การขับร้อง
(Singing)
ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
พัสตราภรณ์

3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course Code

GE316
GE317

GE318

GE351
GE352
GE353
GE354
GE355

GE356
GE357
GE358

ชื่อวิชา
Course Title

(Costume and Garment)
การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจักษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
(History of Thailand’s Society after
Revolution)
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
(Current World Events)
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course Code

GE359
GE360
GE361
GE362
GE363
GE364
GE365

GE366
GE367
GE368
GE369

GE370

ชื่อวิชา
Course Title

การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน้า
(Water Culture)
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศ
ไทย
(Chinese Shrine and Oblation in
Thailand)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring
Countries)
ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course Code

GE371

GE372
GE373
GE374
GE375
GE376
GE377
GE378
GE379
GE380
GE381

ชื่อวิชา
Course Title

ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in
Thailand)
ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festival in Thailand)
ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น
(Animation History)
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faiths in Thai Society)
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้อม
(Go)
หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)
วัฒนธรรมและประเพณีไทย
(Thai Culture and Traditions)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เงื่อนไข
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย Prerequisite
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
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
จิตวิทยาการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
(Psychology for Teamwork)
GE408
GE409
GE410
GE411
GE412

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
(Personality Development for Leaders)
แฟชั่น
(Fashion)
การทาอาหาร
(Cooking)
การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
ศาสตร์แห่งความสุข

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code

GE451
GE452
GE453
GE454
GE455
GE456
GE457

GE458
GE459

GE460
GE461
GE462

ชื่อวิชา
Course Title

(Science of Happiness)
2) กลุ่มสังคมยั่งยืน
ศาสตร์ของพระราชา
(Knowledge of the King)
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยังยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูม-ิ ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai
Tourism)
มโนทัศน์เรื่องความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
สิ่งแวดล้อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)
วัฒนธรรมต้านทุจริต

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
Course
Code

GE463
GE464

GE465

ชื่อวิชา
Course Title

(Anti-Corruption Culture)
การรู้เท่าทันการคอรัปชั่น
(Understanding Corruption)
กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์
(Creative Corporate Social
Responsibilities)
การบริการชุมชน
(Community Service)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จานวนรวม 92 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน จานวน 28 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
Course
Course Title
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
Code
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 1)
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics 2)
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Physics 1)
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Physics 1)

เงื่อนไข
Prerequisite

ศึกษาก่อน
NG101
ศึกษาก่อน
NG104
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NG106

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)

1(0-2-1)

NG109

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)

3(3-0-6)

พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่
NG105
-

3(3-0-6)

-

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่

NG110

NG111
NG112
NG113

1(0-2-1)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่
NG104
-

NG112

NG210

กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NG104
ศึกษาก่อน
NG104

ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 46 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course
Code

NA101
NA020

ชื่อวิชา
Course Title

การกาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
(Pre-Course Experience)
ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม
(Engineering Entrepreneurs)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)
0(0-30-15)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
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NA304

NL201

NL202
NL211
NL212

NL213

NL214
NL217

NL303
NL304

NL307
NL321

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์
(Safety and Environmental Management in
Automotive Industry)
ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Fundamentals of Logistics and Supply
Chain)
วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
(Material Handling Engineering)
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
(Probability and Engineering Statistics)
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
(Foundation of Electrical and Electronic
Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Engineering
Laboratory)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
(Computer Programming for Engineering
Problems)
การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
(Transportation System Planning and Design)
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
(Information Systems and Technologies for
Logistics)
การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย
(Distribution Center and Network Design)
การวิจัยการดาเนินงานสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Operations Research for Logistics
Engineering)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NG105

1(0-2-1)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่
NL212
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NL211
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NL322
NL323

NL330

NL409

เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม
(Engineering Economics and Finance)
การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต
(Operations Management and Productivity
Improvement)
การเตรียมความพร้อมฝึกงาน/สหกิจศึกษาสาหรับ
โลจิสติกส์
(Preparation for Internship/Co-operative
Education in Logistics)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับโลจิสติกส์
(Strategic Planning for Logistics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน/
ควบคู่ NL211
-

0(0-3-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 18 หน่วยกิต

NL310
NR308
NR310

NL412

NA009
NA464

- กลุ่มเอกเลือกขนส่ง
การจัดการการขนส่งทางทะเล
(Maritime Transportation Management)
การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยระบบราง
(Rail Risk and Safety Management)
การวางแผนขนส่งในเมือง
(Urban Transport Planning)
- กลุ่มเอกเลือกคลังสินค้า
ระบบบรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
(Packaging System for Logistics)
- กลุ่มเอกเลือกอุตสาหกรรม
การยศาสตร์
(Ergonomics)
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
(Toyota Production System)
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NL218
NL324
NL325
NL327
NL329
NL331
NL332

NL333
NL334
NL414
NL415
NP312
NP414

NC351

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสาหรับงานโลจิสติกส์
(Industrial Robotics for Logistics Activity)
การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์
(Logistics Process Design and Development)
การออกแบบและวางผังสิ่งอานวยความสะดวก
(Facility Layout and Design)
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
การศึกษางานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)
การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
(Industrial Quality Assurance)
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และปัญญาประดิษฐ์
(Logistics Technology and Artificial
Intelligence)
วิศวกรรมการซ่อมบารุง
(Maintenance Engineering)
การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Management)
การจาลองสาหรับโลจิสติกส์
(Simulation for Logistics)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NL211
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
NL211

การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Technology Management)
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
(Renewable Energy and Technology)
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(Energy Management and Conservations)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

- กลุ่มเอกเลือกคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)

37

NC352

ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
(Database Systems Laboratory)

1(0-2-1)

NL421

การประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงข้อมูลสาหรับ
วิศกรรมโลจิสติกส์
(Application of Data Science For Logistics
Engineering)
การสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์สาหรับ
การจัดการโซ่อุปทาน
(Analytical Modeling in Supply Chain
Management)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน
หรือเรียน
ควบคู่
NC351
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

NL422

NC405
NL203

NL305

- กลุ่มเอกเลือกการจัดการ
ธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence)
กฎหมายการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(Transportation Laws and International
Trade)
การบริหารการจัดซื้อจัดหา
(Procurement Management)

NL313

การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน
(Cost and Investment Analysis)

3(3-0-6)

-

NL328

การตัดสินใจสาหรับระบบบริการ
(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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NL001

NL002
NL216
NL300
NL316
NL410
NL411
NL416

- กลุม่ วิชาประสบการณ์การทางานและโครงงาน
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education 2)
ปฎิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Engineering Laboratory)
การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Engineering Internship)
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning System)
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
(Logistics Engineering Project 1)
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
(Logistics Engineering Project 2)
ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Special Issues in Logistics Engineering)

6(0-40-20)

1(0-2-1)

หน่วยกิต
สะสมหมวด
วิชาเฉพาะไม่
ต่ากว่า 54
หน่วยกิต
ศึกษาก่อน
NL001
-

(300 ชั่วโมง)

-

3(3-0-6)

-

3(0-3-6)

-

3(0-9-8)

ศึกษาก่อน
NL410
-

6(0-40-20)

3(3-0-6)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจานวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หรือหลักสูตรอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับการรับรองจากสานักงาน 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)

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

พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง

1(0-2-1)

รวม

20

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (ปกติ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

3(3-0-6)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

3(3-0-6)

NG105

ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

NG110

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2

1(0-2-1)

NG112

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

NG113

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

NG102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
ศึกษาก่อน
NG104
ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่
NG105
ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่
NG112
ศึกษาหลัง NG101

17

40

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (ปกติ)
รหัสวิชา

NA101

ชื่อวิชา

การกาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-Course
Experience)
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

0(0-30-15)

-

-

-

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (ปกติ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

3(3-0-6)

NG109

การเขียนแบบวิศวกรรม

3(3-0-6)

-

NL201

ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

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)
รวม

18

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาก่อน NG104

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (ปกติ)
รหัสวิชา

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

3(3-0-6)

NL211

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

NL212

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

3(3-0-6)

NL213

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1(0-2-1)

NL214

กรรมวิธีการผลิต

3(2-2-5)

NL304

ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

-

NG211

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG104

รวม

ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
-

ศึกษาก่อน/ควบคู่
NL212

19
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (ปกติ)
รหัสวิชา
NL217

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

NA020

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

NL202

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ

3(3-0-6)

NL409

การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

NL321

การวิจยั การดาเนินงานสาหรับวิศวกรรมโลจิ
สติกส์
เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NL211

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NL211

NL322

3(3-0-6)
-

รวม

18

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

-

NL303

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมยานยนต์
การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง

3(3-0-6)

-

NL307

การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย

3(3-0-6)

NL323

การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต

3(3-0-6)

NLXXX

วิชาเอกเลือก 1

3(3-0-6)

NLXXX

วิชาเอกเลือก 2

3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (ปกติ)
รหัสวิชา
NA304

รวม

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (ปกติ)
รหัสวิชา

NL300

18

ชื่อวิชา

การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

(300 ชั่วโมง)

-

-

-
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (ปกติ)
รหัสวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

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)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ศึกษาก่อน NL300

รวม

9

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาเอกเลือก 6 (โครงงาน 2)

3(3-9-8)

ศึกษาก่อน NL410 โครงงาน 1

วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)

ปีที่ 4 ภาคปลาย (ปกติ)
รหัสวิชา
NLXXX

รวม

9

แผน ข1 สหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ 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

พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง

1(0-2-1)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

รวม

20

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

3(3-0-6)

NG105

ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

NG110

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2

1(0-2-1)

NG112

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

NG113

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

NG102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

NL330

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
ศึกษาก่อน
NG104
ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่
NG105
ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่
NG112
ศึกษาหลัง NG101

17

ชื่อวิชา

การเตรียมความพร้อมฝึกงาน/สหกิจศึกษาสาหรับ
โลจิสติกส์
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

0(0-3-6)

-

-

-
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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

ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

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)
รวม

18

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ศึกษาก่อน NG104

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

3(3-0-6)

NL211

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

NL212

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

3(3-0-6)

NL213

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1(0-2-1)

NL214

กรรมวิธีการผลิต

3(2-2-5)

NL303

การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง

3(3-0-6)

NA020

ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
-

ศึกษาก่อน/ควบคู่
NL212
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45

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NA304

3(3-0-6)

NG211

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG104

NL202

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ

3(3-0-6)

-

NL217

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรม
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

การวิจยั การดาเนินงานสาหรับวิศวกรรมโลจิ
สติกส์
เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NL211

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NL211

NL304
NL321
NL322

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

รวม
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ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
NL307

การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย

3(3-0-6)

NL323

การจัดการการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต

3(3-0-6)

NL409

การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับโลจิสติกส์

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

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
NLXXX

วิชาเอกเลือก 4

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ชื่อวิชา
วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)
รวม

9

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา
NL001

สหกิจศึกษา

เงื่อนไขก่อนเรียน

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

พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง

1(0-2-1)

รวม
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
47

รหัสวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชื่อวิชา

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

3(3-0-6)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

3(3-0-6)

NG109

การเขียนแบบวิศวกรรม

3(3-0-6)

NG105

ฟิสิกส์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

NG110

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2

1(0-2-1)

NG112

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

NG113

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

NG102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

3(3-0-6)

รวม

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

NL330

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE002* หรือ
คะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน
TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
ศึกษาก่อน
NG104
ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่
NG105
ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่
NG112
ศึกษาหลัง NG101
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ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

การเตรียมความพร้อมฝึกงาน/สหกิจศึกษาสาหรับโลจิสติกส์

เงื่อนไขก่อนเรียน

0(0-3-6)

รวม

-

-

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

3(3-0-6)

NG211

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG104

NL202

วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ

3(3-0-6)

-

NL201

ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

3(3-0-6)

-

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 2

3(3-0-6)

GEXXX

วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3

3(3-0-6)

48

รหัสวิชา
NG210

ชื่อวิชา
กลศาสตร์วิศวกรรม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NG104

รวม
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ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

3(3-0-6)

NA020

ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

NL211

ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

NL212

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

3(3-0-6)

NL213

ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1(0-2-1)

NL214

กรรมวิธีการผลิต

3(2-2-5)

NL217

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

รวม

19

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
-

ศึกษาก่อน/ควบคู่
NL212

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

NA304

การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง

NL303

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

49

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

NL304

ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

NL307

การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย

3(3-0-6)

-

NL321

การวิจยั การดาเนินงานสาหรับวิศวกรรมโลจิ
สติกส์
เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NL211

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน NL211

NL322

รวม

18

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
NL409

การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)

NL218

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสาหรับงานโลจิสติกส์

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

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา
NL001

สหกิจศึกษา

เงื่อนไขก่อนเรียน

6(0-40-20)
รวม

6

50

ปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
NL002

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา 2

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

6(0-40-20)
รวม

6

51

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษา
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
การใช้ภาษาไทยเพื่ อพั ฒนาความคิ ดและอาชี พการงาน ฝึ กปฏิบัติทักษะการใช้
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
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้น
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนา
สั้น ๆ การพูดทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะนาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบ
ข้อมูล อย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความ
สาคัญและแสดงความคิดเห็น 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.

3(3-0-6)
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GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดย
เน้นทักษะการฟังเพื่อจับ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรื อบท
สนทนา
ที่ซับซ้อนขึ้น การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และ
แสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
การนาเสนอและเปรี ยบเทีย บข้อมูล ทางธุรกิจอย่างง่าย 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

3(3-0-6)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจที่ส อดคล้ อง
กั บ สาขาวิ ช า บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ ก สนทนาทาง
โทรศัพท์นาเสนอข้อมูล เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เขียนบันทึก
ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึกษารายละเอียด
และสรุ ป ใจ ความส าคัญ กาหนดให้ มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วย
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

3(3-0-6)
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GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 หรือคะแนน
TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กาหนด
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกเสนอและอภิปราย
ข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าว
หรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสาคัญ กาหนดให้มีการอ่าน
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

3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Course)
GE067
Presentation and Public Speaking Skills
3(3-0-6)
(ทักษะการนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ)
การนาเสนอแนวคิดด้านงานเทคโนโลยี การนาเสนอภายในเวลาที่กาหนด
การพูดในที่ส าธารณะเพื่ อโน้ม น้าวนั กลงทุน ทักษะการน าเสนอส่ ว นบุ ค คล
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษากาย การใช้สไลด์เพื่อการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และ
วิธีการใช้คาพูดให้เป็นสิ่งที่มีค่าน่าฟัง
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.
7.3.1.2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE101
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด
ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึง
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ปัญหาและโอกาส เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ ไข
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
3(3-0-6)
(From Zero to Hero)
กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอัพ กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและ
ความท้าทายของการสร้างธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ โครงสร้างและแนวคิด
ตลาด ที่สาคัญ กระบวนการการนาไอเดียมาสู่ตลาดโดยใช้กรอบแนวคิดและ
วิธีการตรวจสอบไอเดียที่เป็นที่นิยม การออกแบบโมเดลธุรกิ จและกลยุทธ์แรง
ยึ ด เหนี่ ย วส าหรั บ สตาร์ ท อั พ ความสามารถและความน่ า สนใจในการเป็ น
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.

7.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิ เคชัน
และการพัฒนาโปรแกรมประยุ กต์สมัยใหม่ผ่ านกระบวนการค้ นคว้ า 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

3(3-0-6)
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GE210

application usage and modern application program development
through researching, analyzing and assessing data leading to
innovation responding to people’s needs
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

3(2-2-5)

(Foundation of Programming)
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร นิพจน์ การกาหนดค่า
โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟังก์ชัน
Introduction to building blocks of programming, primitives,
expressions, assignments, and functions
ส่วนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ
GE006
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจาวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา
บทพูดพื้นฐานที่จาเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า
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
(Vietnamese for Communication)
ทักษะการใช้ภ าษาเวียดนามในชีวิตประจาวันโดยเน้นการฟังและการ
สนทนา บทพูดพื้นฐานที่จาเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญ
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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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GE008

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา
บทพูดพื้นฐานที่จาเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการ
เขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า
Burmese language skills in everyday life focusing on listening
and speaking, basic dialogues needed in communication, listening
for main ideas, and basic paragraph writing

3(3-0-6)

GE009

ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
Chinese for Conversation and Communication 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ
โครงสร้างระดับพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันและการทางานอย่างมี
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

ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
Chinese for Conversation and Communication 2
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ
โครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันและการทางานอย่ างมี
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

ภาษาจีนสาหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3
3(2-2-5)
Chinese for Conversation and Communication 3
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
โดยเน้นโครงสร้างประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการเล่าเรื่อง เพื่อใช้
สื่อสารในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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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
โดยใช้สถานการณ์จาลอง
Course for Chinese listening and speaking skills improvement
for daily usage under simulated events.

GE013

การอ่านและรายงานภาษาจีน
3(2-2-5)
Chinese Reading and Report
ทั ก ษะการอ่ า นเรื่ อ งสั้ น บทความสั้ น เพื่ อ จั บ ใจความพร้ อ มทั้ ง สรุ ป
สาระสาคัญเป็นภาษาพูดและเขียน
Course for interpretation and key summarization of short story
and passage.
2) กลุ่มทักษะการสื่อสาร

GE051

มิติแห่งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
ศั พ ท์ กั บ การเรี ย นภาษา โครงสร้ า งศั พ ท์ ตั ว สะกดกั บ การออกเสี ย ง
ความหมายของศัพท์ ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้คา การบัญญัติศัพท์ ทักษะการใช้
พจนานุกรม การศึกษาคาเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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
(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนาเสนอกิจกรรม โครงการ
ทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม

3(3-0-6)
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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
(Business Reading and Writing)
หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ ศึกษาศัพท์
และสานวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง 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

3(3-0-6)

GE054

การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การอ่ า นกั บ การพั ฒ นาชีวิต พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น อ่ า นจั บ ใจความส 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 selfadjustment in the modern world

3(3-0-6)

GE055

ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิด หลักการพูดและการนาเสนองานเชิงธุรกิจ การวางแผนการพูด
และการใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและนาเสนองาน เทคนิคการใช้วจนภาษา

3(3-0-6)
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อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและนาเสนองาน ฝึกพูดและนาเสนอ
งานเชิงธุรกิจ
ในลักษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อ รายงาน
การเสนองานเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น 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
(Intercultural Communication)
ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ มิติทางวัฒนธรรม
และความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความสาคัญของ
การสื่ อสารข้ามวัฒ นธรรมที่มีต่ อปัจเจกบุ คคลและองค์กร การปรับตัว เพื่ อ
กลมกลืนกับวัฒนธรรม แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้ง
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

3(3-0-6)

GE057

นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและ
ผลิตเนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่

3(3-0-6)
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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
(Transmedia Storytelling)
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้งห้ากับการเล่าเรื่อง
หลักการเล่าเรื่องบนพื้นฐานของความเป็นของแท้ ความไว้ใจ และความดึงดูด
ใจ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกและกระตือรือร้นจากผู้รับสารฝึกการเล่า
เรื่ อ ง ข้ า มสื่ อ หลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง ในสื่ อ ดั้ ง เดิ ม และสื่ อ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
จุดมุ่งหมายในการให้ความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข
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.

3(3-0-6)

GE059

การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Basic Thai Reading)
หลักการอ่านที่ถูกต้อง การกาหนดสายตา ความเร็วในการอ่าน การฝึก
อ่านข้อความประเภทต่าง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องวิชาการ เพื่อความรู้ ความ
เพลิดเพลิน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
Accurate principles of reading, eye movement, and speed
reading. Practice of reading a variety of general texts and academic
texts for enhancing knowledge, pleasure, and positive attitudes
towards reading.

GE061

การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
(Academic Thai Reading and Writing)

3(2-2-5)
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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
และการเขี ย น การใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ ถ่ า ยทอดความคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบและ
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 การฝึกฟังเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดที่จาเป็นจาก
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
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Pronunciation)
ระบบการออกเสี ย งการฝึ ก ออกเสี ย งพยั ญ ชนะสระและประโยค
ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ โดยเน้นเรื่องการออกเสียงสูงต่าและเสียงหนักเบาใน
คาและประโยคเพื่อประโยชน์ในการพูดและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการ
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

GE064
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speaking and reading skills. Self-practice with the pronunciation via
provided electronic media.
GE065

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
3(2-2-5)
(Presentation in English)
การสรุ ป เนื้ อหาที่ต้องการนาเสนอเทคนิ คและวิธีการผลิ ตสื่ อนาเสนอ
ภาษาอังกฤษตลอดจนการนาเสนองานปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ
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)
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการจากสื่อประเภทตารา
บทความ และรายงาน ทักษะการอ่านประกอบด้วยการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การอ่านเพื่อหาข้อมูล เฉพาะ การเข้าใจคาศัพท์เฉพาะทาง และการอ่า นเชิง
วิ เ คราะห์ แ ละวิ พ ากษ์ ทั ก ษะการเขี ย นประกอบด้ ว ยโครงสร้ า งการเขี ย น
บทความและรายงาน การวางโครงร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การ
ปรับปรุงและแก้ไขฉบับร่าง การใช้คาเชื่อมในงานเขียน 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

การเขียนและการนาเสนอเชิงวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

(Scientific Writing and Presenting)
พื้ น ฐานของการเขี ย นและการน าเสนอทางเทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รูปแบบ การสื่อสาร สาหรับข้อกาหนดของซอฟต์แวร์และ API เพื่อการนาเสนอ
ทางเทคนิ ค การศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ ช ม เครื่ อ งมื อ การเขี ย นและการ
นาเสนอ 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)
แนวคิ ด และความคิ ด ร่ ว มสมั ย ของการเล่ า เรื่ อ งและการปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์สาหรับสตาร์ทอัพ เทคนิคการเขียนและการนาเสนอ มุมมองของ
การสร้างทีม เพื่อการพัฒนาการนาเสนอเรื่องราวอย่างมีนวัตกรรมต่อนัก
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
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ 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
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปัญหาต่าง
ๆ โดยคานึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลักการทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหา
แบบวนซ้าอย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้ที่มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความ

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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แตกต่าง เพื่อเป็ น ช่องทางเฉพาะในการสร้ างโอกาสทางธุร กิจ ใหม่ 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
(Online Business)
ประเภทของธุ ร กิ จ ออนไลน์ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน์ การเริ่มต้นทาธุรกิจ
และการสร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจออนไลน์
เทคนิค
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การตลาดบนสื่อสังคมสาหรับ
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.

3(3-0-6)

GE105

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ
การร่างสัญญาทางธุรกิจ สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาจ้างงาน
และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ การวางแผนภาษีสาหรับผู้ประกอบการ 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

3(3-0-6)
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contracts and other related contracts; acquiring business licenses,
business tax planning and current issues about law for entrepreneurs
GE106

กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและ
กฎหมายการโอนเงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 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

3(3-0-6)

GE107

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
รู้ จั กเศรษฐกิจ ไทยและธุรกิจ ไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ ข้อมูลสาคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย์ ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อ
การดาเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น
แบบต่าง ๆ การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน
และการจาลองการซื้อขายหลักทรัพย์
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

3(3-0-6)

GE108

การบริหารความมั่งคั่ง
(Wealth Management)
การวางแผนทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและความ
เสี่ ย งในการลงทุ น การลงทุ น ที่ น าไปสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง ผ่ า นการฝากเงิ น ธนาคาร

3(3-0-6)
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พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ทองคา การประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม และการวางแผนการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี
Financial planning, financial market and investment risk.
Wealth investments via bank deposits ,gold , real estate, bonds,
mutual funds, investment trusts and investment planning for the tax
benefits.
GE109

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความสาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ที่
ผลิ ต ในเชิ ง การค้ า กระบวนการผลิ ต และการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ
สุขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและ
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

3(3-0-6)

GE110

สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ
(Right View Entrepreneurship)
ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ กระบวนการและเทคนิคใน
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีขึ้นได้ในชีวิตประจาวัน การนาสัมมาทิฏฐิมาใช้ใน
การดาเนิ น ชีวิต การบริ ห ารจัดการ การแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
Meaning and benefits of Right View. Process and techniques in
developing Right View in daily life. How to supply Right View into
personal life management, administrative management, as well as
problem and conflict solutions in entrepreneurs’ business
operations.

3(3-0-6)
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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 ที่สาคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
ค้นหา การทดลอง และการดาเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดย
จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวก
กับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง ซึ่งทาการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึง
การเรียนรู้ในด้านมายเซ็ทและกระบวนการของการสร้างการประกอบการที่
ขับ เคลื่ อนโดยนวั ต กรรมผ่ า นการเรี ยนรู้ผ่ านประสบการณ์ อย่ างลึ กซึ่ ง ทั้ง นี้
รายวิชานี้ยังมุ่งเน้นกระบวนการสารวจค้นหา
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 innovationdriven 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
(Entrepreneurial Driven Innovation Project 2)
เงื่อนไข ศึกษาก่อน GE111 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

3(3-0-6)
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การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหา
และนิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวม
ไปถึงทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่สาคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
ค้นหา การทดลอง และการดาเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดย
จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวก
กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในชุ ม ชนดิ น แดงห้ ว ยขวาง ซึ่ ง ท าการออกแบบมาเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
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 innovationdriven 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 ที่สาคัญและมีความสัมพันธ์กับการ
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ค้นหา การทดลอง และการดาเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโดย
การประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดย
จะสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม และมุ่งเน้นในโครงการที่ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวก
กับมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทยและผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
ภายในชุ ม ชนดิ น แดงห้ ว ยขวาง ซึ่ ง ท าการออกแบบมาเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ทางด้านกรอบแนวคิดการสร้าง
การประกอบการที่ขับเคลื่ อนโดย
นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษา
มีความมั่นใจและความ
ต้ อ งการที่ จ ะ มองต่ า ง คิ ด ใหญ่ และท าเล็ ก ในรายวิ ช านี้ จ ะเน้ น การใช้
กระบวนการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่เพิ่มเติมในส่วนการ
ดาเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดยจะต้องเข้าใจในการขยายตัว
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 innovationdriven 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
ปั ญหา คุณค่า ลู กค้า รู ป แบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
70

ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องปัญหาและความท้า
ทายที่นักศึกษาเลือก ทั้งนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยโครงการ
จะต้องเป็นโครงการที่สามารถที่ขยายตัว ได้และสามารถที่จะทาให้ เกิด ความ
น่าสนใจและใหญ่กว่าโครงการที่นักศึกษาเคยได้ดาเนินการมา
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

GE116

GE117

โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2
3(3-0-6)
(IDE Project 2)
เงื่อนไข ศึกษาก่อน GE114
ศึ ก ษาผ่ า นโครงการต่ อ เนื่ อ งจากวิ ช า โครงการการประกอบการที่
ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 (IDE Project 1)
Continuous Project based learning and challenge after IDE Project1
การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Accounting for Entrepreneur)
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางการบั ญ ชี ก ารเงิ น บั ญ ชี บ ริ ห ารและภาษี อ ากร
สาหรับผู้ประกอบการ
Basic principles of financial accounting, managerial accounting
and taxation for entrepreneur
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
3(3-0-6)
(Economies of Asian Countries)
ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่สาคัญใน
เอเซีย ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ
อื่นๆ ในเอเซียและทั่วโลก
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 ความสาคัญและคุณค่าของการสร้างกิจการ
เพื่อสังคม ศึกษาเทคนิ คการดาเนินการ รวมทั้งโอกาส ปัญหา และอุปสรรค
เกี่ยวกับการสร้างกิจการเพื่อสังคม 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)
ความสาคัญของผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจ แหล่งที่มาของรายได้และ
รายได้ ที่ใช้ได้จริง ปัจจัยที่กาหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ สินเชื่อเพื่อการบริโภค การใช้บริการประกันภัยและประกันชีวิต
การวางแผนการเงินส่ วนบุคคล แผนการออมและการเลื อกรูปแบบการออม
การวางแผน
การลงทุนและการเลื อ กวิธีก ารลงทุ น บริการที่รัฐ ให้ แ ก่
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

GE122

GE123

พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง
3(3-0-6)
(Fundamentals of self-management)
การบริหารจัดการตนเอง รู้จักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลั ว
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
การนาเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน
3(2-2-5)
(Intensive Pitching Workshop)
การนาเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร์ให้ กับนักลงทุน
การใช้ต้น แบบของโครงงานเพื่อนาเสนอ เทคนิคการโน้มน้าวนักลงทุน การ
นาเสนอธุรกิจจากโครงงานเพื่อระดมทุน
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.
พื้นฐานการเงิน
3(3-0-6)
(Basics of Finance)
หลักการและแนวคิดด้านการเงินธุรกิจการคลั งสาธารณะการเงินส่ ว น
บุคคลตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน
Corporate Finance, Public Finance, Personal Finance, Financial
Markets, Financial Services.

7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE202
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงาน

3(3-0-6)
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ทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อ การเปลี่ยนรูปแบบการ
ดาเนินชีวิต 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

การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิค
และเครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
Introduction to mathematics and statistical analysis in
business, techniques and tools assisting effective analytical and
synthetic thinking

3(3-0-6)

GE204

เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
เกษตรกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการเกษตร การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
และของเหลือทางการเกษตร ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการทา
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

3(3-0-6)

GE205

ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความสาคัญของเครื่องสาอางสาหรับสุขภาพและความงาม ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้น
ผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า ผลิตภัณฑ์สาหรับช่องปาก ผลิตภัณฑ์
ส าหรั บ เด็ ก และผู้ ใ หญ่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ นวสปา แนวทางเลื อ กการเลื อ กซื้ อ

3(3-0-6)
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เครื่ องส าอาง หลั กการใช้เครื่องสาอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม
นวัตกรรมเครื่องสาอางที่เป็นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
Importance of cosmetics for health and beauty, types of
cosmetic products, skin- care products, hair- care products, facial
make-up products, oral care products, child and adult products, spa
products, cosmetic buying guides, beauty products instructions,
benefits of cosmetic innovation on health and beauty technology
GE206

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรไทย ภู มิ ปั ญ ญาคนไทยในอดี ต และ
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

3(3-0-6)

GE207

เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ความหลากหลายของ
เทคโนโลยี ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบ
ธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และสภาพแวดล้ อ ม รวมถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสิ ท ธิ
มนุษยชน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบใน
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

3(3-0-6)
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GE208

เกมดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Games)
เทคนิคการตัดสินใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จาเป็นในการเล่นเกม
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)
เป็ น วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะรี ไ ซเคิ ล
ประเภทและสั ญลั กษณ์ ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องต้น การคัดแยกและ
เปลี่ยนขยะเป็นเงิน มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติและความรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการ
จั ดการการตลาดในอนาคตของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิล ตามหลั กเศรษฐกิจ
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

การนับจานวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

3(3-0-6)

(Counting and Elementary Probability)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์การนับจานวนวิธีการแจกแจง
Probability theory, counting tools and strategies, and
distribution functions.

76

GE212

พื้นฐานสถิติ
3(3-0-6)
(Basics of Statistics)
หลั ก การแนวคิ ด และวิ ธี ก ารทางสถิ ติ ขั้ น พื้ น ฐานประกอบด้ ว ยการสุ่ ม
ตัวอย่างลาดับการแปรผันปัจจัยกาหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและ
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)
แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาซี การแทนรหัส
ข้อมูล การโค้ด หน่ ว ยคานวณคอมพิว เตอร์ การจัดการและองค์ประกอบ
หน่วยความทรงจาและการประเมินผลการทางาน
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)
คณิตศาสตร์พื้นฐานทางสาหรับคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานของทฤษฎี
เซต ความสัมพันธ์ทวิภาคและอันดับ ประพจน์ในเชิงตรรกศาสตร์ เครื่องทัวริง
และพื้น ฐานการคานวณ การให้ เหตุผ ลทางคณิตศาสตร์ การพิสู จน์อ ย่ า ง
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)
มโนทัศน์ พื้น ฐานของพีช คณิ ตเชิงเส้ นซึ่ง ประกอบไปด้ว ยระนาบและ
ปริภูมิ โครงสร้างของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเส้น เมทริกซ์ กฏของการดาเนินการทาง
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
(Philosophy of Love)
แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์
โดยพินิจพิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่ านมุมมองทาง
ปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว

3(3-0-6)
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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
(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

3(3-0-6)

GE303

รูปรสกลิ่นสีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของ
ธรรมชาติ ศาสนา สั งคม และวัฒ นธรรม อิทธิพลของรูปรสกลิ่ น สี เสี ย งต่ อ
ความรู้ สึ ก ของมนุ ษ ย์ แ ละการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะของทุ ก ด้ า นของมนุ ษ ย์ เช่ น
สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การนาความรู้เรื่ องรูปรสกลิ่น
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

3(3-0-6)

GE304

เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่า
กับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื้อหา

3(3-0-6)
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รูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพื่อจุดประสงค์
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
(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตี ค วามละครและภาพยนตร์
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

3(3-0-6)

GE306

นิทานโลก
(Tales of the World)
ความหมายของนิ ท าน ความส าคั ญ และบทบาทของนิ ท านที่ มี ต่ อ
มนุษยชาติ ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความ
นิทานสาคัญ 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

3(3-0-6)

GE307

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)

3(3-0-6)
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พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ความส าคัญ ลั กษณะเด่น 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

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซี
ไรต์) ความสาคัญ 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

3(3-0-6)

GE309

การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน ร่าย และทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทานองเสนาะ 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

3(3-0-6)

GE310

นาฏศิลป์ไทย
(Thai Classical Dance)
หลั ก เบื้ อ งต้ น และแบบแผนของนาฏศิ ล ป์ ไ ทย การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารร า
พื้นฐาน เพลงช้า เพลงเร็ว ราแม่บท
Introduction to Thai classical dance and basic movements,
practice of Thai classical dance movements including slow

3(2-2-5)
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movements (plheng cha), fast movements (phleng reo), and major
movement series (ram mae bot)
GE311

แดนซ์
(Dance)
รู ป แบบและประเภทของการเต้ น เช่ น Junior Dance, Street Jazz,
Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึ ก การเต้ น ประเภท
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

3(2-2-5)

GE312

การขับร้อง
(Singing)
วิธีการใช้เสียง ประเภทของเพลง ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ
จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสั งคมและการแสดงโอกาสต่าง 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

3(2-2-5)

GE313

ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟัง
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

3(3-0-6)
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GE314

การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
ศาสตร์และศิลป์ แห่ งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้
เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ 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

3(2-2-5)

GE315

พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
ประวั ติ ข องเครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ งประดั บ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมการ
ตกแต่งร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบท
วัฒนธรรม ของราชสานักและชาวบ้าน 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

3(3-0-6)

GE316

การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความสาคัญของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ การ
ฝึกออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง
ทฤษฎี แ ละ การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแต่ ง หน้ า เบื้ อ งต้ น และเทคนิ ค การ
แต่งหน้าสาหรับการแสดง
Meaning and importance of costumes and accessories, practice
of costume and accessory design for various types of performance,
basic make-up theories and practice, make-up techniques for stage
performance

3(2-2-5)
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GE317

ศิลปะวิจักษณ์
(Art Appreciation)
ความหมาย ความส าคั ญ คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปกรรม หลั ก การวิ จั ก ษณ์
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

3(3-0-6)

GE318

การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
ประวัติความเป็นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้าน
ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท 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

3(3-0-6)

2) กลุ่มวัฒนธรรม
GE351

วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
ความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชานิยมกับระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสื่อมวลชนกับทุนนิยม บริบท
ทางสังคม การบริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่มี
อิทธิพลในชีวิตประจาวันของคนในสังคมไทย
Meaning and characteristics of the popular culture. The
relationship between the populism and the cultural industry; the

3(3-0-6)
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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
(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

3(3-0-6)

GE353

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
แนวคิ ด เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมของประเทศต่ า ง ๆ ใน
ประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศ ต่าง ๆ ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิ จ
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

3(3-0-6)
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GE354

อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรั บ และบู ร ณาการวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ใ นสั ง คมไทย อิ ท ธิ พ ลของ
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

3(3-0-6)

GE355

ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการ
พั ฒ นาประเทศตามแบบตะวั น ตก และผลกระทบที่ มี ต่ อ สั ง คม การศึ ก ษา
การเมือง
การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่อง
ความเป็นไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การ
คลี่คลาย และการดารงอยู่ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์
History of Thailand’ s society after revolution, policy relating
to modernization and its impact on society, education, politics,
administration, mass media, arts, tastes, local Thai
conceptualization, and national ideology, analysis of change,
disentanglement, and existence of Thai society from the
modernization to globalization periods

3(3-0-6)

GE356

อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครอง
และเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่ส ะท้อนมุมมองอุดมการณ์ส ร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
Aspects of China’ s development in history, philosophy,
wisdom, politics, administration, and economy, which reflect China’s
national ideology from past to present

3(3-0-6)

86

GE357

เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
(Current World Events)
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้ง
เหตุการณ์สาคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก เพื่อให้สามารถ
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิด ขึ้น ใน
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

3(3-0-6)

GE358

ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑ์
การจาแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และ
อิทธิพล ของภาวะหลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม
Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria
for language classifications in society, linguistic interference and
integration, and the influence of multilingualism on people in
society

3(3-0-6)

GE359

การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ความหมาย หน้าที่ ความสาคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสั งคม
ประเภทและรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์
และการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้าน ตัวแบบพิพิธภัณฑ์
ภู มิ ปั ญ ญาไทย การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและสั ง คมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นอุ ด มคติ
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
Meaning, function, importance, and values of museums on
society, classifications and types of museums, museum displays,

3(3-0-6)
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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
(Western Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประเด็น
ปัญหาสาคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลั ง
สมั ย ใหม่ เพื่ อ เรี ย นรู้ พื้ น ฐานและพั ฒ นาการทางความคิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลก
ตะวันตก
Concepts and study of the thinking process in the Western
World, focusing on critical issues existing in different periods: ancient,
medieval, modern, and post- modern, with the aim to learn the
foundation and development of the thinking process in the Western
World

3(3-0-6)

GE361

ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ
แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา
สาคัญด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต 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

3(3-0-6)

GE362

วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมชา ประวั ติ ศ าสตร์ ข องสั ง คมที่
เกี่ยวข้องกับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นศึกษาวัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ เกี่ยวกับ

3(3-0-6)
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ใบชาและการบริโภคชา การสร้างสรรค์ธุรกิจชา วัฒนธรรมร้านน้าชาในภาคใต้
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
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวั ฒ นธรรมข้ า ว ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
วั ฒ นธรรมข้ า วกั บ คนไทยทั้ ง ในวั ฒ นธรรมหลวงและวั ฒ นธรรมชาวบ้ า น
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

3(3-0-6)

GE364

วัฒนธรรมน้า
(Water Culture)
วัฒนธรรมน้าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ตานาน เรื่องเล่า ศิลปกรรม
บทบาทและความหมายของน้าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเกี่ยวกับน้าใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิปัญญาของการจัดการน้าของคนไทยในยุคอดีต มโนทัศน์
เรื่องวัฒนธรรมน้าในยุคชลประทาน การจัดการน้ากับปัญหาของสังคมไทยใน
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

3(3-0-6)
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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
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย
การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชน
ชาวจี น และการขยายตัว ของชุมชน บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าใน
บริ บ ทร่ ว มสมั ย อาทิ ใ นด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ คติ ช น
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

3(3-0-6)

GE366

ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สาคัญในสังคมไทย การธารงไว้ซึ่งชาติพันธุ์
ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ในสังคม สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน สารวจพื้นที่
ย่านที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่สาคัญ ๆ
Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity,
ethnic diversity, advantages and disadvantages of ethnicity in
society, plural society and challenge in ASEAN community, survey of
some significant ethnic locations in Bangkok

3(3-0-6)
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GE367

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายและความสาคัญของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและ
กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณ์ทางเพศใน
มิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาและอื่ น ๆ ในบริ บ ท
สังคมไทย และการทาความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
Meaning and importance of gender diversity and identity,
concept and paradigm for the study of gender diversity in different
dimensions; science, anthropology, psychology, etc. Understanding
of gender diversity in Thai society.

3(3-0-6)

GE368

คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชน
แนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม 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

3(3-0-6)

GE369

โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิ ชาโบราณคดี ความเกี่ ยวพั นระหว่ างโบราณคดี แ ละ
ศิลปกรรม ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษา
นอกสถานที่
Meaning of archaeology, relationship between archaeology and
works of art, art history in Thailand and neighboring countries,
fieldtrip

3(3-0-6)
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GE370

ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจ
ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม
ของชุมชนที่นาไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม กระบวนการ
สร้างและผลิตสินค้า ทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้าน
เกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้า
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

3(3-0-6)

GE371

ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้ าที่ ของราชประเพณี และพระราชพิ ธี ในประเทศไทย
พัฒนาการของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย ราชประเพณีและ
พระราชพิธีสาคัญในราชสานักไทย
Meaning and function of royal tradition and ceremony in
Thailand, development of royal tradition and ceremony in Thai
history, significant royal traditions and ceremonies in Thai royal court

3(3-0-6)

GE372

ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ความหมาย ความสาคัญของประเพณีประดิษฐ์ กาเนิดและพัฒนาการของ
ประเพณีประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ วิกฤตสังคม
กับบทบาทหน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการ
สร้างวาทกรรม ตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์
ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน

3(3-0-6)
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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
(Tradition and Festivals in Thailand)
ความสาคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณีและ
เทศกาลต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาล
ประจาปี
ในสังคมไทย
Importance of traditions and festivals in Thailand, function of
traditions and festivals in ways of life, beliefs, values, and Thai
wisdom; annual traditions and festivals in Thai society

3(3-0-6)

GE374

ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวั ติ ศาสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่ าย ความส าคั ญและคุ ณค่ าของ
ภาพถ่าย ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย ความหมายของ
ภาพถ่ายที่มีคุณค่า ทั้งทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการ
ถ่ายภาพ การผสมผสาน ทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย
เพื่อจรรโลงใจต่อสังคม
Photography history, importance and value of photography in
society, relationship between human and photography, meaning of
photography with its sentimental and historical values, creation of
photographic art by integrating concepts, theories, techniques, and
creativity, photographic ability and skills applied to the creation of
photographic art

3(3-0-6)
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GE375

ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น
(Animation History)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิ
เมชั่นตั้งแต่ลาดับเวลา 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

3(3-0-6)

GE376

ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
ความหมายของความเชื่อ ประเภทของความเชื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้
ศึกษาความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ การ
เก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ ปรากฏการณ์ของความ
เชื่อและ
การประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง 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

3(3-0-6)

GE377

โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
แนวคิดเรื่องโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตก
เชิงเปรียบเทียบ คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย ประเภท
ของโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทาง
โหราศาสตร์ การประดิ ษฐ์ ประเพณี และการสร้ างอั ตลั กษณ์ ของนั กพยากรณ์
กรณีศึกษาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน
Comparative concepts of astrology and forecasting in Eastern
and Western societies, ideology, meaning, and wisdom in Thai

3(3-0-6)
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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
(World Religions)
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์สังคม
ยุคผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก การ
วิเคราะห์การนาศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย
Knowledge relating to world religions including Christianity,
Buddhism, Islam, and Hinduism; philosophy and religious practice of
world’ s major religions, current social phenomena in the era of
mixed religions, religions amidst world crises, religion as a solution
to social problems

3(3-0-6)

GE379

หมากล้อม
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคขั้นพื้นฐานสาหรับเล่นในช่วงเปิดเกม กลาง
เกม และปิดเกม ความหมายของพื้นที่ 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

3(2-2-5)

GE380

หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)
ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล ศึกษาตัว
หมากรุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล
การนับศักดิ์และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล ตลอดจนการ

3(2-2-5)
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ฝึกปฏิบัติการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่น
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 สารับนักศึกษาชาวต่างชาติทุกคณะ
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
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความสาคัญของการรู้สารสนเทศ 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
(Discovery of Learning Society)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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ความหมาย ความสาคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พลังแห่งการเรียนรู้ แนวคิดของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้ พลวัตของกระบวนการ
เรียนรู้ สังคมการเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่ งการเรียนรู้ การสร้างพลังอานาจและความ
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ 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 lifelong learning
GE403

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้บริโภค หลักการ
และแนวคิดสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จาแนกตามประเภทของสื่อ
ได้แก่ ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อ
อินเทอร์เน็ต โดยเน้นทาความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับ
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

3(3-0-6)
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GE404

จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Adolescent Psychology)
แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นในด้านร่างกาย
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมและ
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
(Developmental Psychology)
ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของบุ ค คล ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการทาง
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

3(3-0-6)

GE406

จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology and Self-Management)
หลั ก การและการประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ท าความเข้ า ใจ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้
การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบ
เติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและ
ปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
Principles and application of psychological concepts to
understand people’ s differences and social behaviors relating to
recognition, learning, motivation, emotional quotient, personality,
growth mindset, and self- adjustment to understand oneself and
others, moral and ethics in everyday life

3(3-0-6)
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GE407

จิตวิทยาการทางานเป็นทีม
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานเป็นทีม ทั้งใน
บทบาทของผู้นาในการสร้างทีมงาน มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน ความร่วมมือ
จัดการกับปัญหา การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนการบริหารความขั ดแย้ ง
อย่างสร้างสรรค์
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
Psychological theories and concepts applied to teamwork as a
leader or follower, human relations at work, cooperation in problem
solving, effective communication, and conflict management

3(3-0-6)

GE408

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
(Personality Development for Leaders)
ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นา การ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้นาของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ
อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
Theory, practice, and skill to develop leadership personality,
maximizing leadership potential regarding intelligence, personality,
emotion, and social behavior

3(3-0-6)

GE409

แฟชั่น
(Fashion)
ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น ทั้งของตะวันออกและตะวันตก
การสร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น ประโยชน์
ของแฟชั่นต่อสังคม
Introduction to eastern and western fashion design, creative
thinking, classification of fashion, fashion show, fashion and society

3(3-0-6)

GE410

การทาอาหาร
(Cooking)
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและ
ตะวันตก ฝึกปรุงอาหารและทาขนมอย่างง่าย

3(2-2-5)
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Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking,
cooking practice of both savory and dessert dishes
GE411

การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
และความงาม รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
Principles of body care, massage, nutrition and exercise for
health, beauty, as well as concentration and clear mind, beauty
products

3(3-0-6)

GE412

ศาสตร์แห่งความสุข
3(3-0-6)
(Science of Happiness)
ความหมายของความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง และการท าความเข้ า ใจผ่ า นกลไก
ทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกข์และพฤติกรรมที่ไม่ดี
ตนเอง ที่เป็ น ผลจากการแสวงหาความสุขผิ ดทาง การสร้างความสุ ขและ
พฤติกรรมที่ดี จากการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก ความฉลาดทาง
อารมณ์ กระบวนการปรั บ สมองให้ คิดดี ทาดี ผ่ านการตรวจสอบตนเองการ
ปฏิบัติกิจกรรม และการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน
เพื่ อ ให้ พ บกั บ ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ภายในตนเอง และเป็ น คนดี ข องสั ง คมและ
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) กลุ่มสังคมยั่งยืน
GE451

ศาสตร์ของพระราชา
(Knowledge of the King)
พระราชประวั ติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
โดยสังเขป แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชาในด้านต่าง
ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุ ก ต์ ทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว และชุ ม ชน เพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
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.

3(3-0-6)

GE452

หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ น มาของหอการค้ า ไทย เครือข่ายของหอการค้ า ไทย
บทบาทของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศ
ในระดับ ภูมิภ าคและสากล 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

3(3-0-6)

GE453

สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่สาคัญ
ของสังคมไทยและสังคมโลก ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง
การปกครอง ระบบการศึ ก ษา ระบบสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ เ หตุ ปั จ จั ย และ

3(3-0-6)
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ผลกระทบ รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น 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

กฎหมายสาหรับชีวิตประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ความหมายและลั ก ษณะของกฎหมาย บ่ อ เกิ ด และวิ วั ฒ นาการของ
กฎหมาย ระบบของกฎหมายที่สาคัญ ที่มาของกฎหมาย ชนิดและประเภท
ของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ การบังคับใช้
กฎหมายการตีความ การอุดช่องว่าง การยกเลิ กกฎหมายและกฎหมายที่
สาคัญในชีวิตประจาวัน 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

3(3-0-6)

GE455

ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
กฎหมายคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปัญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัตร
เครื่ องหมายทางการค้า การคุ้มครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สิ นทางปัญญา
การอนุ ญาตให้ ใช้สิ ทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สิ นทางปัญญา การเอาผิ ดกับผู้
ละเมิด รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual property law, copyright, trademark; protection,
licensing, registration and infringement of intellectual property
including related case studies

3(3-0-6)
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GE456

การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ลักษณะ และความสาคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วั ฒ นธรรม การวางแผนกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่
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

3(3-0-6)

GE457

ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(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

3(3-0-6)

GE458

มโนทัศน์เรื่องความตาย
(Concept of Death)
ปรั ช ญาเกี่ย วกับ ความตายในศาสนา แนวความคิดเกี่ยวกับความตาย
ของนักปรัชญาสาคัญของโลก วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ
ภาษิต
เรื่องเล่าวรรณคดี เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับ
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

3(3-0-6)
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GE459

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ทั้งใน
ชีวิตส่วนตัว การทางาน และการอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคม 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

3(3-0-6)

GE460

นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
มโนทัศน์เรื่องนิ เวศส านึกของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ กับ
ธรรมชาติจากบทอ่านต่าง ๆ กาเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มในสั ง คม แนวทางการสร้ า งนิ เ วศส านึ ก การ
สร้ างสรรค์สื่ อเพื่ อ รณรงค์
เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้ า ง
ภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์
การดาเนิน
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

3(3-0-6)

GE461

สิ่งแวดล้อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม อั น เนื่ อ งมาจากระบบ
วั ฒ นธรรม ระบบการเมื อ ง ระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม โครงสร้ า งทาง
ภูมิศาสตร์และ
การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ นโยบายและข้อตกลง
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน โครงสร้างองค์กร
และกลไกความร่วมมือ
ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยั่งยืน

3(3-0-6)
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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 และปลูกจิตสานึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้
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 เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของ
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)
ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์
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Meaning of corporate social responsibilities, concepts,
principles and processes used in creating creative corporate social
responsibilities projects.
GE465

การบริการชุมชน

3(3-0-6)

(Community Service)
การเรียนรู้ด้วยการทา การสารวจและการมีส่วนร่วมในวิธีที่จะคืน
ให้กับชุมชนในขณะที่การพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการ
ทางานเป็นทีม ผ่านการบริการแก่ผู้อื่นประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับจากการเข้า
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.
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3. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 92 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน จานวน 28 หน่วยกิต
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
พีชคณิตเว็กเตอร์ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ค่าจริง
ฟังก์ชันค่าเว็กเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
ศึกษาก่อน NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การหาปริพันธ์เชิงเส้น ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอย่างไม่
กาหนด สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)
กลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคและวัต ถุ แ ข็ ง คุ ณ สมบั ติ ข องสสาร หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทาง
กลศาสตร์ของไหล พลังงานและความร้อน
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
ศึกษาก่อน NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
การสั่นและคลื่ น องค์ประกอบของสภาวะแม่เหล็ กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ความรู้พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แสง ฟิสิกส์สมัยใหม่
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
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NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบภาพฉาย ภาพออโทกราฟฟิก การกาหนดขนาด
การเขี ย นภาพประกอบ การ สเก็ ต ภาพ การเขี ย นแบบ 2 มิ ติ ด้ ว ยการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานช่างเครื่องมือกล ช่างปรับแต่ง ช่างโลหะแผ่น ช่างเชื่อมก๊าซ
และไฟฟ้า
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
หลั ก การของคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบของคอมพิ ว เตอร์ ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ หลักการ EDP การเขียน Flowchart ประเภทข้อมูล ตัวแปรและตัว
ปฏิบัติการพื้นฐาน String และ I/O พื้นฐาน การทางานแบบเลือกทา การทางานแบบทาซ้า
แบบวงวน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมย่อย แถวลาดับ การโปรแกรมภาษาชั้นสูง
เรื่องอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Laboratory)
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับวิชา NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
ศึกษาก่อน: NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
การวิเคราะห์แรง แรงลัพธ์ สมดุลของโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง
ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ และความ
เฉื่อยของมวล กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็งในระบบ หลักการอิมพัลล์และโมเมนตัม
หลักของงานและพลังงาน การเคลื่อนที่โดยแรงสู่ศูนย์กลาง แรงดึงดูด การกระแทก

3(3-0-6)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

3(3-0-6)
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หลักเบื้องต้นของกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน และกฎการเคลื่อนที่ในระนาบเอียง
NG211

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
ศึกษาก่อน: NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
หลักการพื้นฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและ
คุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ เซรามิกและโพลิเมอร์ ความไม่สมบูรณ์ของผลึก กรรมวิธี
การแปรรูป การแตกหัก ความสมบูรณ์ของวัฏภาค วิธีการควบคุมโครงสร้างจุลภาค การ
เสื่อมสภาพของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ สมบัติวัสดุ กระบวนการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์
จากวัสดุ แผนภาพสมดุล และการแปลความหมาย

2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 43 หน่วยกิต
NA020 ผู้ประกอบการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Entrepreneurship)
หลักการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและทางวิศวกรรม องค์ประกอบ
การเป็นผู้ประกอบการ การใช้หลักการทางวิศวกรรมในการวางแผน ออกแบบพัฒนาสินค้า
และบริการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและการตลาด การจัดทาแผนธุรกิจ
การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน แผนการจัดตั้งและบริหารองค์กร การจัดการเพื่อ
รองรับวัฏจักรธุรกิจ ขั้นตอนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
NA101 การกาหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา
0
(Pre-Course Experience)
(0-30-15)
เตรียมความพร้อมจากการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่ว ยงาน
ต่างๆ โดยจัดทารายงานประกอบการเข้าเยี่ยมชม
NA304 การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
(Safety and Environmental Management in Automotive Industry)
หลั กการ ความจ าเป็ น และมาตรฐานในด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การวางแผน ก าหนดมาตรการ และการจั ด การเพื่ อ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้านการผลิต การจาหน่าย
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และการให้บริการด้านยานยนต์ การจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ จิตวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Fundamentals of Logistics and Supply Chain)
ความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน การ
วางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การควบคุมการปฏิบัติงาน ความสาคัญของ การ
บริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อ สารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ และแนวโน้มของโลจิ
สติกส์โลก อภิธานศัพท์ที่สาคัญเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบทบาทของอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
(Material Handling Engineering)
ระบบการขนถ่ายวัส ดุ การวิเคราะห์ ปัญหาและการเลื อกวิธีการขนถ่ายได้อย่าง
เหมาะสม การแยกประเภทและชนิ ด ของเครื่ อ งมือ ขนถ่ ายวัส ดุ ขอบเขตการใช้ งานของ
เครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าที่การทางานของส่วนประกอบของเครื่องมือ
ขนถ่ายวัสดุประเภท สายพานลาเลียง การใช้และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุประเภท
ต่างๆ ได้แก่ เครน คอนเทนเนอร์ สายพานลาเลียง พาเลท และ ระบบขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
(Probability and Engineering Statistics)
เซต ทฤษฎีความน่ าจะเป็น ตัว แปรสุ่ ม การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปจาลอง
แบบต่ อ เนื่ อ งและแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ช่ ว งความมั่ น ใจในการ
ตรวจสอบสมมติฐาน การตัดสินใจทางสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้น การใช้วิธีทางสถิติและโปรแกรมทางสถิติในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียน และปัญหาจากการทางาน
NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
(Foundation of Electrical and Electronic Engineering)
การวิเคราะห์วงจรกระแสตรง และกระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกาลัง หม้อ
แปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน หลักการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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NL213

NL214

NL217

NL218

NL303

ของระบบ 3 เฟส วิธีการส่งกาลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Engineering Laboratory)
ศึกษาก่อนหรือควบคู่: NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
ทฤษฎี และหลักการของกระบวนการผลิต ได้แก่ การหล่อ การขึ้นรูป การตัดเฉือน
และการเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต หลักการคานวณราคาการผลิ ต
การขึ้นรูปโลหะจากการรีด ตี ดึงและอัด รู้จักอุปกรณ์ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ และการคานวณ
แรงต่างๆ ในการใช้งาน ศึกษากระบวนการแปรรูปด้วยโลหะแบบต่างๆ แบบหล่อ กระสวน
ลักษณะของน้าโลหะ การแข็งตัวของงานหล่อ การออกแบบในงานหล่อ รวมทั้งการศึกษาการ
ขึ้นรูปพลาสติก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
(Computer Programming for Engineering Problems)
การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม Excel ในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางวิ ศ วกรรม การสร้ า ง
แบบจาลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ นาเข้าจากฐานข้อมูล การสร้างคาสั่ง Macro
การใช้ VBA การออกแบบกราฟ การทาข้อมูลรายงานเชิงการนาเสนอ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสาหรับงานโลจิสติกส์
(Industrial Robotics for Logistics Activity
พื้นฐานของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ประวัติของหุ่นยนต์ การจาแนกชนิดหุ่นยนต์ รูปแบบ
ทางกายภาพของหุ่ น ยนต์ คุณลั กษณะทางเทคนิ คอื่ นๆ การประยุกต์ใช้ งานของหุ่ น ยนต์
อุตสาหกรรมในกิจกรรมโลจิสติกส์ พื้นฐานคาสั่งโปรแกรมหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
มือจับ การเลือกใช้มือจับและการออกแบบ เซนเซอร์ในหุ่นยนต์ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่
หุ่นยนต์ จลศาสตร์แขนกลหุ่นยนต์ ระบบการมองเห็นหุ่นยนต์ แมชชีนวิชั่น
การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
(Transportation System Planning and Design)
การศึกษาและวิเคราะห์ ร ะบบการขนส่ ง ทางบก ทางอากาศ และ ทางน้า การ
พยากรณ์ความต้องการการขนส่ง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง ความหนาแน่นของ
จราจร การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และ การออกแบบการขนส่ง แบบจาลองการ
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3(3-0-6)
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NL304

NL307

NL321

NL322

ตัดสิ น ใจส าหรั บการขนส่ง การจัดตารางเวลาและการกาหนดเส้ นทางในการขนส่ง การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
(Information Systems and Technologies for Logistics)
แนวคิด โครงสร้ าง และ การวิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการ
นาไปใช้งาน และการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกาหนดสินค้า ระบบการติดตามและ
สอบกลับด้วยเทคโนโลยีทีทันสมั ย ได้แก่ อาร์เอฟไอดี และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
นอกจากนั้น ศึกษาเทคนิคด้านคลังข้อมูล การคลัสเตอร์ข้อมูล และการทาเหมืองข้อมูลเพื่อ
ค้ น หาข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละมี รู ป แบบที่ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย
(Distribution Center and Network Design)
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บทบาทของคลังสินค้าในโซ่อุปทาน
ปัจจัยในการเลือกทาเลที่ตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบเครือข่ายเพื่อหา
ที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า การออกแบบและวางผังการทางานเพื่อการกระจายสินค้า การ
ออกแบบชั้นวาง การจัดการระบบสารสนเทศในคลังสินค้า แผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ
การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงในคลังสินค้า กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยการดาเนินงานสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Operations Research for Logistics Engineering)
ศึกษาก่อน: NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
วิธีการวิจัยการดาเนินงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่
ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมเลขจานวนเต็ม การโปรแกรม
แบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการจัดลาดับ แบบจาลองการขนส่งและสินค้าคงคลัง การ
ประยุกต์หลักการวิจัยดาเนินงานและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันต่อยุคสมัยในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม
(Engineering Economics and Finance)
ศึกษาก่อน: NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
ความส าคั ญ ของเศรษฐศาสตร์ แ ละการเงิ น ทางวิ ศ วกรรม การใช้ ห ลั ก ทาง
เศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ การคานวณค่าเสื่อม การวิเคราะห์การทดแทน
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินผลจากภาษี การวิเคราะห์กระแส
เงินสด ดอกเบี้ย คุณค่าทางเวลาของเงิน การคานวณมูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน วิธีการ
คิดต้นทุนโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
NL323 การจัดการปฏิบัติการและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
(Operations Management and Productivity Improvment)
กระบวนการวางแผนและควบคุมการการดาเนินงานภายใต้สภาพแวดล้ อมแบบ
ต่างๆ การพยากรณ์ความต้องการและการกาหนดปัจจัยการดาเนินงาน การวางแผนการ
ผลิตรวม การวางแผนการผลิตรายผลิตภัณฑ์ การวางแผนวัสดุ การจัดลาดับการผลิตและการ
ดาเนินงาน การควบคุมการดาเนินงานทั้งในส่วนของเวลา ต้ นทุน และปริมาณงาน แนวคิด
การบริหารจัดการสินค้าและวัสดุคงคลัง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในการดาเนินงาน
การจัดการแบบลีน
NL330 การเตรียมความพร้อมโครงงาน/สหกิจศึกษาสาหรับโลจิสติกส์
1(0-3-6)
(Preparation for Internship/Co-operative Education in Logistics)
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการทางาน ทัศนคติและ
การปรั บ ตัว ในที่ทางาน โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการทางานเพื่ อแก้ไ ขปัญหาโลจิ ส ติ ก ส์
เบื้องต้น การวิจัยเบื้องต้น การสารวจและจัดเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอ
ผลงาน
NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Strategic Planning for Logistics)
เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร หลักการ
และขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ การนาเทคนิคการออกแบบและแก้ปัญหาในศาสตร์ทางโล
จิสติกส์ผสมประสานความรู้ในแขนงต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
เลือกใช้ดัชนีชี้วัดสมรรถภาพที่เหมาะสม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
ความอ่อนไหว กรณีตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 24 หน่วยกิต
- กลุ่มเอกเลือกขนส่ง
NL310 การจัดการการขนส่งทางทะเล
(Maritime Transportation Management)
3(3-0-6)
การอภิปรายในหัวข้อสาคัญๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง
ทางทะเล ศึกษาในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือ ระบบการจัดเส้นทางการขนส่ง เอกสาร
การ ขนส่ง กฎหมายรับขนทางทะเล อัตราค่าระวาง เอกสารต่างๆ การบรรจุภัณฑ์และตู้คอน
เทนเนอร์ในขนาดที่แตกต่างกันสาหรับการขนส่งวัตถุที่อันตรายและไม่อันตราย ของเหลว
ผลิตภัณฑ์ และของเสีย รวมถึงการขนส่งเชื่อมโยง
NR308 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยระบบราง
3(3-0-6)
(Rail Risk and Safety Management)
ข้อกาหนด กฎหมาย และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทยและข้อกาหนดมาตรฐานนานาชาติ การประเมินความเสี่ยง การบริหารความ
เสี่ยงทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นโยบายความปลอดภัย ระบบการจัดการความ
ปลอดภัย การวางแผนและการจัดทาเอกสาร ปัจจัยด้านมนุษย์ (Human Factor) และการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย วงจรการวางแผน
งานสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภายในองค์กร และต่อ
ภายนอกองค์กร การวิเคราะห์หาสาเหตุ การจัดตั้งทีมงาน เทคนิคการประเมินสถาการณ์
การบริหารงานวิกฤต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา
NL310 การจัดการการขนส่งทางทะเล
3(3-0-6)
(Maritime Transportation Management)
การอภิปรายในหัวข้อสาคัญๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง
ทางทะเล ศึกษาในด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเรือ ระบบการจัดเส้นทางการขนส่ง เอกสาร
การ ขนส่ง กฎหมายรับขนทางทะเล อัตราค่าระวาง เอกสารต่างๆ การบรรจุภัณฑ์และตู้คอน
เทนเนอร์ในขนาดที่แตกต่างกันสาหรับการขนส่งวัตถุที่อันตรายและไม่อันตราย ของเหลว
ผลิตภัณฑ์ และของเสีย รวมถึงการขนส่งเชื่อมโยง
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- กลุ่มเอกเลือกคลังสินค้า
NL412 ระบบบรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Packaging System for Logistics)
หลักการและเทคนิค ของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสาคัญของระบบบรรจุ
ภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหี บห่ อ รวมถึงการ
วางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนากลับมาใช้ใหม่ และ
การจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดาเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในโซ่อุปทาน
- กลุ่มเอกเลือกอุตสาหกรรม
NA009 การยศาสตร์
(Ergonomics)

3(3-0-6)

ศึกษาขอบเขตของงานด้านการยศาสตร์ การวิเคราะห์งาน การจดสภาพแวดล้อม
การทางาน วิธีการปฏิบัติงาน และสถานีงานให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติงาน
โดยประยุกต์พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานและป้องกันการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพที่มีปัจจยทางด้านการยศาสตร์
NA464 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
3(3-0-6)
(Toyota Production System)
ปรัชญาการจัดการของบริษัท โตโยต้า หลักแนวคิดพื้นฐานและหัวใจของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า การควบคุมสถานที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ได้รับการควบคุมดูแลด้วย
สายตา การสร้างกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง การลดความสูญเปล่าจากการทางานและการ
เพิ่มผลผลิตด้วยการจัดทางานมาตรฐาน การสร้างระบบดึงโดยใช้ระบบกัมบังในการควบคุม
การสั่งผลิต การพัฒนาบุคลากรด้วยการปฏิบัติหน้างานจริง
NL324 การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Process Design and Development)
การออกแบบกระบวนการมาตรฐานทางโลจิสติกส์ แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือ ใน
การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางโลจิสติกส์ การประเมินและการสร้าง
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการต่างๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ SCOR
model, VSM, และ เทคนิคอื่นๆที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
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NL325 การออกแบบและวางผังสิ่งอานวยความสะดวก
(Facility Layout and Design)
หลั กการออกแบบ และวางผั งโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการให้ บริการ และสิ่ ง
อานวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน การวางแผน การเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ในการขน
ย้ายวัสดุ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการออกแบบและวางผัง การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ และวางผัง การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ข้อกาหนด
ทางด้านกฎหมาย และการเปรี ย บเทียบทางเลื อกในการปรับผังการดาเนินงาน และการ
ตัดสินใจ
NL327 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
ศึกษาก่อน: NL211: ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
ความหมายและมุ ม มองทางด้า นคุ ณ ภาพ การออกแบบระบบควบคุ ม คุ ณภาพ
เครื่องมือพื้นฐานสาหรับงานปรับปรุงคุณภาพ การจัดการข้อมูลด้านคุณภาพ แนวความคิด
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพโดยใช้สถิติ และการตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง การควบคุม
กระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุม การตรวจสอบเพื่อการยอมรับ การวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการ
NL329 การศึกษางานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)
การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และการหาเวลามาตรฐาน การนาหลักการของการ
เคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในการทางานมาใช้ การใช้แผนภูมิและแผนภาพแสดงขั้นตอนของ
กระบวนการทางาน แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนและเครื่องจักร การวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ที่ละเอีย ด แผนภูมิไซโม สูตรเวลา การสุ่มตัวอย่างงาน การเทียบหาระดับ อัตรา
มาตรฐานระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้เครื่องมือที่สัมพันธ์กัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเวลาในการปฏิบัติงาน
NL331 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม
(Industrial Quality Assurance)
หลักการประกันคุณภาพ ความต้องการและข้อกาหนดของตลาดและลู กค้า การ
พัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการงานประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต การบริการ
และความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ความรั บ ผิ ด ชอบและการรั บ ประกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค ต้นทุนและระบบสารสนเทศคุณภาพ การตรวจประเมินคุณภาพ
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เทคโนโลยีโลจิสติกส์และปัญญาประดิษฐ์
(Logistics Technology and Artificial Intelligence)
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์ พื้นฐาน การแทนความรู้
โครงสร้างความจาการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นและเทคนิคการค้นหา ทฤษฎี
เกม การประยุกต์เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ กรณีศึกษา
บริษัทหรือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อลดต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ การประยุกต์เทคโนโลยี IOTs กับงานโลจิสติกส์ และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
วิศวกรรมซ่อมบารุง
(Maintenance Engineer)
การซ่อมบารุงในงานอุตสาหกรรม และแนวคิดของการซ่อมบารุงรักษาทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม สถิติความเสียหายของเครื่องจักร ความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร ความสามารถ
ในการบารุงรักษาได้ของเครื่องจักรและการวิเคราะห์ความเสียหายที่มีใช้ในปัจจุบัน การหล่อ
ลื่น ระบบการซ่อมบารุงแบบป้องกัน และเทคโนโลยีในการตรววจสอบ ตรวจการสภาวะการ
ทางานของเครื่องจักร การควบคุมและสั่งการงานซ่อมบารุง องค์กรการจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรในงานซ่อมบารุง ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการงานซ่อมบารุง การจัดการ
วงจรชีวิตของงานซ่อมบารุง และดัชนีชีวิตประสิทธิภาพในงานซ่อมบารุง การพัฒนาระบบงาน
ซ่อมบารุง
การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Safety and Environmental Management)
หลั กการ ความจ าเป็ น และมาตรฐานในด้านความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การวางแผน ก าหนดมาตรการ และการจั ด การเพื่ อ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการด้านการผลิต การจาหน่าย
และการให้บริการด้านยานยนต์ การจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ จิตวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
การจาลองสาหรับโลจิสติกส์
(Simulation for Logistics)
ศึกษาก่อน NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
แนวคิดการสร้างแบบจาลองปัญหา การวิเคราะห์ระบบในการจาลองสถานการณ์ใน
เหตุการณ์ต่างๆ การประยุ กต์ใช้คอมพิว เตอร์ในการจาลองระบบงาน การออกแบบการ
ทดลองด้วยการใช้แบบจาลอง การวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้า การสร้างแบบจาลอง การตรวจสอบ
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แบบจาลอง การวิเคราะห์ผลที่ได้ โดยจะเน้นถึงการประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในกระบวนการผลิต การให้บริการ ระบบการขนส่งและระบบขนถ่าย
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Technology Management)
หลักพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีในชีวิตประจาวัน ปัญหาและสาเหตุของ
การเกิดมลภาวะต่าง ๆ แหล่งกาเนิดมลพิษที่สาคัญ และผลกระทบของมลพิษในสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้ อม แนวความคิดด้านโลจิสติกส์ ย้อนกลับ และการดาเนินการระบบโลจิส ติกส์ที่
คานึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามั ย ได้แก่ การนากลับมาใช้ใหม่ หลักการในการ
ขนส่ งสิ น ค้าอัน ตราย การกาจั ด -บาบัดของเสี ย/มลพิษอย่างเหมาะสม และการประหยัด
พลังงาน
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Management and Conservations)
ระบบพลังงานเบื้องต้น สถานภาพพลังงาน ปริมาณความต้องการพลังงาน นโยบาย
การจัดหาพลังงาน กฎหมายและข้อบังคับ หลักการและระบบการอนุรักษ์พลั งงาน การ
อนุ รั กษ์พลั งงานในอาคารและอุตสาหกรรม การตรวจสอบและกาหนดมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน หลักการทารายงาน หลักการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบทางวิศวกรรม
สาหรับโครงการและการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

- กลุ่มเอกเลือกคอมพิวเตอร์
NC351 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
แนวคิ ด เรื่ อ งฐานข้ อ มู ล ความเป็ น อิ ส ระของข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล สกีมาภายใน สกีมาภายนอก และสกีมาเชิงแนวคิด ภาษานิยามข้อมูล ภาษา
สอบถาม ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ภาษา SQL โมเดลของข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการ
จัดทาโมเดลระบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลแบบเชิงลาดับชั้น ระบบฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
NC352 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
1(0-2-1)
(Database Systems Laboratory)
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NC351 ระบบฐานข้อมูล
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา NC351 ระบบฐานข้อมูล
NL421 การประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงข้อมูลสาหรับวิศกรรมโลจิสติกส์
3(3-0-6)
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(Application of data science for logistics engineering)
ความหมายของข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบไฟล์ แ บบกระจาย HDFS (Hadoop
Distributed File System) การนาเข้าสายข้อมูล (Data Streaming) การประมวลผลข้อมูล
ด้ ว ยการเรี ย นรู้ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Machine Learning) การน าเสนอข้ อ มู ล (Data
Visualization) สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่กับธุรกิจ และ โซ่อุปทาน
การสร้างตัวแบบเชิงวิเคราะห์สาหรับการจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Analytical modeling in Supply Chain Management)
หลักการเบื้องต้นของวิทยาการเชิงข้อมูลสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ ส่วนประกอบ
ของกระบวนการค้นหาความรู้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การดึงข้อมูลและการส่งออกข้อมูล
การจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การวิเ คราะห์ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ใ ช้ใ นการค้ นหาความรู้ นิ ย ามและ
หลักการของการขุดค้นข้อมูลวิธีการต่างๆ ของการขุดค้นข้อมูล การวิเคราะห์สมการถดถอย
เทคนิคการจัดกลุ่ม เทคนิคการจาแนกกลุ่ม เทคนิคการพยากรณ์ กฎความสัมพันธ์ เทคนิค
การหาค่าที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้วิทยาการเชิงข้อมูลสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์

- กลุ่มเอกเลือกการจัดการ
NC405 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Business Intelligence)
แนวคิด พื้นฐาน และเทคนิคของธุรกิจอัจฉริยะส าหรับ FinTech Startup ความ
เข้าใจพื้นฐานสถิติและเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริยะในเทคโนโลยีการเงิน เช่น
การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
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 าเทคโนโลยี ม าใช้ในการจั ดหา การพิจารณาการผลิ ต เองหรื อจัด หาจากหน่ว ยงาน
ภายนอก รวมทั้งขั้นตอน หลักการ และวิธีการจัดหาจากต่างประเทศ
การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน
3(3-0-6)
(Cost and Investment Analysis)
แนวคิดของการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน ปัจจัยต่างที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ต้นทุนเชิงวิศวกรรม กลยุทธ์กับการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน ศึกษาวงจรต้นทุนและ
การเงินทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ วิธีคิดต้นทุนแบบต่างๆ ได้แก่ วิธีคิดต้นทุนฐาน
กิจกรรม และ ต้นทุนงาน ศึกษาพฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์การทากาไร การงบประมาณ
วิธีคิดต้น ทุน โลจิส ติกส์ ในระดับ จุลภาคและมหภาค การวิเคราะห์ การลงทุน และการวาง
แผนการลงทุน
การตัดสินใจสาหรับระบบบริการ
3(3-0-6)
(Decision Making for Service System)
ศึกษาก่อน: NL211: ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
การนาเทคนิ คทางคณิตศาสตร์มาใช้สร้างแบบจาลองปัญหาเพื่อช่ว ยในตัดสิ น ใจ
แก้ปัญหา ทฤษฏีความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐาน การกาหนดช่วงความเชื่อมั่น การ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ เทคนิคอนุกรมเวลา แผนผังการตัดสินใจ การตัดสินใจ
ภายใต้ความไม่แน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง โปรแกรมเชิงเส้น การออกแบบและ
วิเคราะห์กระบวนการด้วยวิธีหาจุดที่เหมาะสม ทฤษฏีแถวคอย และทฤษฏีเกม เพื่อประยุกต์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบริการและทางวิศวกรรม
การจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Marketing and Customer Relationship Management)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนแบ่งการตลาด
การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการทางตลาด การกาหนดนโยบาย การวางกลยุทธ์
การจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด การวางแผน การจัดการองค์การ การควบคุม
ประเมินผล และการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางการตลาด รวมถึงหลักการและความสัมพันธ์ของ
การให้บริการลูกค้า บทบาทการบริการลูกค้าขององค์กรในงานโลจิสติกส์ การวางแผนกลยุทธ์
ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การออกแบบระบบการวัดผล การดาเนินงานด้าน
โลจิสติกส์ การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่
ยั่งยืนกับลูกค้า การใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์ กับ
ลูกค้า
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- กลุ่มวิชาประสบการณ์การทางานและโครงงาน
NL001

NL002

NL216

NL300

6(0-40-20)
สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education)
ศึกษาก่อน: ได้ผ่านการศึกษาหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า 54 หน่วยกิต
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความ
พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม การทางาน รวมทั้ งดาเนินการตาม
ขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการ
มอบหมาย
6(0-40-20)
สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education)
ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ : NL002 สหกิจศึกษา 1
ฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการต่อเนื่อง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่ า งเต็ม ความสามารถ ฐานะพนั ก งานชั่ว คราวตามสาขาวิช าที่ ศึ ก ษาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในเพื่อให้ เกิด การพัฒ นาตนเองและมีประสบการณ์จ ากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างสมบูรณ์ ก่อนสาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งรายงานเชิง
ประจักษ์ฉบับสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์
1(0-2-1)
(Logistics Engineering Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับวิศวกรรมโลจิสติกส์และวิศวกรรม
อุตสาหการ
การฝึกงานสาหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
300
(Logistics Engineering Internship)
ชั่วโมง
เงื่อนไข ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
การปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นเวลา
อย่างน้อย 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดทารายงานเกี่ยวกับงานที่ได้ปฎิบัติจริง
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NL316

NL410

NL411

NL416

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
(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
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
(Logistics Engineering Project 1)
จั ด ท าโครงงานทางวิ ศ วกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ และมี ก ารน าเสนอหั ว ข้ อ โครงการ
วัตถุประสงค์ และ วิธีการในการทาโครงงาน โดยใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
และหลั ก การเขี ย นรายงาน ได้ แ ก่ การใช้ ภ าษา การค้ น หา และการใช้ ข้ อ มู ล ทาง
วิศวกรรมศาสตร์
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
(Logistics Engineering Project 2)
ศึกษาก่อน: NL410 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1
จัดทาโครงงานทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยดาเนินการต่อเนื่องจากหัวข้อโครงงาน
วิ ศ วกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ 1 และมี ก ารน าเสนอโครงการ โดยใช้ ภ าษาไทยที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
ไวยากรณ์ และหลักการเขียนรายงาน ได้แก่ การใช้ภาษา การค้นหาและการใช้ข้อมูลทาง
วิศวกรรมศาสตร์
ประเด็นพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
(Special Issues in Logistics Engineering)
ประเด็นพิเศษที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

3(3-0-6)

3(0-3-6)

3(0-9-8)

3(3-0-6)
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