ZIL01
Job and Personal Financial
Management to Reinforce
Life Stability
การจัดการงานและการเงินส่วนบุคคล
เพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิต

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม ที่มีอิทธิพล
และผลกระทบต่อตลาดแรงงาน การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเอง
เข้าสู่สังคมการทำงาน การวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนทางการเงิน สามารถปรับ
ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทั้งทางด้านการงานและ
การเงินในอนาคต

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.เตรียมความพร้อม
สู่การทำงาน
2.การจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1.สามารถวิเคราะห์ และเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง มีทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสมัครงานและการปรับตัวเมื่อเริ่มปฏิบัติงานได้
2.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล ตลอดจนการวางแผนทางการเงินเมื่อ
มีรายได้ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมความมั่นคงในอนาคตได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZIL02

Love design
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ออกแบบความรัก

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาพัฒนาการด้านร่างกายและ
จิตใจของมนุษย์เมื่อเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ ด้านความรัก การแสดงออก
และบทบาททางเพศอย่างสร้างสรรค์
การตระหนักในคุณค่าของตนเอง
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ์
ของผู้อื่น การปรับตัวและมีแรงจูงใจ
ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ

รายละเอียดชุดวิชา
1. ความรักเบื้องต้น
2.ทักษะความรัก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1.สามารถอธิบายพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของวัยเจริญพันธุ์
2.แสดงความรัก และบทบาททางเพศได้อย่างเหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
3.ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4.เสนอแนวทางในการรักตนเอง และผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
5.ให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นด้านความรักและเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZIL03

Conflict Management
and Professional Negotiation

การจัดการความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาการจัดการความขัดแย้งและ
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
แนวคิดและวิธีการที่สำคัญในการ
รับมือและแก้ไขความขัดแย้ง เทคนิค
วิธีต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง
อย่างมีกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
ในชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคต
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รายละเอียดชุดวิชา
1.การจัดการความขัดแย้ง
2.การเจรจาต่อรองอย่าง
มืออาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายแนวคิดและวิธีการบริหารความขัดแย้ง กระบวนการของความขัดแย้ง
ลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อพบกับความขัดแย้ง รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งองค์การ
2. สามารถอธิบายหลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการ
จูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด
3. นำเทคนิคการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZIL04

Global Studies
โลกศึกษา

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระดับโลก แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความเป็นสากล ประเด็นวาระระดับโลก
การปรับตัวและการเตรียมพร้อมรับ
กับความท้าทายและความหลากหลาย
ในระดับสากล และการนำความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ต่อการดำเนินชีวิตในสังคม
โลกยุคปัจจุบัน
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รายละเอียดชุดวิชา
1.ประเด็นระดับโลก
2.ความหลากหลายทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองโลก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1.ตระหนักถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดล้อม
2.สามารถแสดงแนวคิดในการปกป้อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ที่เกิดจากปัญหาข้ามชาติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และเชื่อมโยงประเด็นปัญหาระดับโลกกับสภาพปัญหาสังคมไทย
ในปัจจุบัน

จำนวนผู้เรียน

2 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZIL05
Project Management

การบริหารโครงการ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาการบริหารโครงการ
การเริ่มต้นและการวางแผน
โครงการ การดำเนินการโครงการ
การบริหารทรัพยากรโครงการ
การสื่อสารโครงการ
การจัดการความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลง และการประเมิน
โครงการ รวมถึงการนำเสนอ
รายงานโครงการ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.การวางแผนโครงการ
2.การประเมินโครงการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายกระบวนการวางแผน การประเมินโครงการ และการจัดการทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถออกแบบและวางแผนการดำเนินโครงการ การจัดการความเสี่ยง การเจรจา
และการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
3. สามารถออกแบบและวางแผนการประเมินโครงการ พัฒนาเครื่องมือการประเมิน
การประเมินผลตอบแทน และนำเสนอรายงานการประเมินโครงการ

จำนวนผู้เรียน

2 ห้องเรียน

รวม

100คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZIL06

Innovation to Startup

การพัฒนานวัตกรรม
สู่วิสาหกิจเริ่มต้น

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จากความเข้าใจความคิดหรือความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง และ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อดำเนิน
ธุรกิจสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ตามแนวคิด
การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ใช้ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking)
สู่การแก้ไขปัญหาในสังคม รวมถึงแนวทาง
การสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง
ชุมชน สังคมและประเทศ

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์
2.การพัฒนานวัตกรรมสู่
วิสาหกิจเริ่มต้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มองเห็นปัญหาและความต้องการ
คิดค้นและต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์หรือไอเดียเริ่มต้นนวัตกรรมได้
2. สามารถพิสูจน์ ปรับปรุงและพัฒนาไอเดียเริ่มต้นนวัตกรรมด้วยทักษะการคิดสร้างสรรค์
เพื่อนำไปสู่การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) รูปแบบใหม่ที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
ตามหลักผู้ประกอบการที่ดี
3. สามารถนำเสนอไอเดียวิสาหกิจเริ่มต้นต่อชุมชนหรือสังคมหรือนักลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ บัญชีและการเงิน (งานบริหารจัดการ ธุรการ การเงิน บัญชี)

ZIL07

Social Study
byResearch
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การศึกษาทางสังคมด้วย
กระบวนการวิจัย

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาและทำความเข้าใจ
กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้
จากกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางาน รวมถึง
การเผยแพร่และนำเสนอผลการ
วิจัยอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดชุดวิชา
1.การศึกษาทางสังคมด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
2.การศึกษาทางสังคมด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1.สามารถอธิบายกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
3. สามารถเผยแพร่และนำเสนอผลการวิจัยได้อย่างมืออาชีพ
4. แสดงออกถึงการมีจริยธรรมในการวิจัย

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZIL08

Science and Art
of Success

ศาสตร์และศิลป์แห่งความสำเร็จ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาการรู้จักและเข้าใจตนเอง
การค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจ
เส้นทางสู่ความสำเร็จของบุคคล
ต้นแบบ การออกแบบชีวิต
ในการทำงานและการวางแผน
และจัดการตนเองเพื่อความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นแนวทาง
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.เส้นทางสู่ความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพ
2.การพัฒนาตนเอง
สู่ความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถเข้าใจตนเอง และวางแผนในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
ในการประกอบอาชีพ
2. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

150คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

