
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 235 (6 มีนาคม 2562) 

รวบรวมปรับปรงุโดย EDS เมื่อวันท่ี 17 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 

โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต ผูรับผิดชอบ 

วิชาบังคับ 

- กลุมวิชาสุขพลานามัย 

- กลุมวิชาบูรณาการ 

- กลุมวิชาภาษา 

25 หนวยกิต 

1 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

 

สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป 

สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป 

สายวิชาภาษา 

วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป/คณะ/ภาควิชาท่ีเกี่ยวของ 

รวม 31 หนวยกิต  

 

รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        31 หนวยกิต 

วิชาบังคับ            25  หนวยกิต 

1. กลุมวิชาสุขพลานามัย 

GEN 101  พลศึกษา                1(0-2-2) 

(Physical Education) 

2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

GEN 111    มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 

(Man and Ethics of Living) 

3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต 

GEN 121    ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา     3(3-0-6) 

  (Learning and Problem Solving Skills) 

4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ 

GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด      3(3-0-6) 

  (Miracle of Thinking) 

หมายเหตุ รายวิชา GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา และ GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด 

เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูในสองรายวิชานี้ 

5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม 

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต      3(3-0-6)  

  (Beauty of Life) 

6. กลุมวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 

GEN   351   การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา    3(3-0-6) 

  (Modern Management and Leadership) 
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7. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

ปกติ LNG   120 ภาษาอังกฤษท่ัวไป     3(3-0-6) 

   (General English)  

 LNG   220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6) 

   (Academic English)   

 LNG   XXX   ………………………………………     X(x-x-x ) 

                           (…………………………………………) 

 

นานาชาติ LNG   221   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ      3(3-0-6) 

         (Academic English In International Contexts) 

LNG  222   การฟงและการพูดเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ  3(3-0-6) 

         (Academic Listening and Speaking in International Contexts) 

LNG   XXX  ………………………………………          X(x-x-x) 

                                     (…………………………………………) 

หมายเหตุ  วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาตองเรียนอยางนอย 9 หนวยกิต ข้ึนอยูกับระดับคะแนนตามท่ีสายวิชา

ภาษากําหนด ซึ่งอาจเปนวิชาภาษาในระดับท่ีสูงข้ึนถานักศึกษามีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑ 

 

วิชาบังคับเลือก         6  หนวยกิต 

โดยรายวิชาตองไมอยูในกลุมวิชาเดียวกัน 

กลุมวิชาสุขพลานามัย 

 GEN 201  ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร    3(3-0-6) 

 (Art and Science of Cooking and Eating) 

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม     3(3-0-6) 

 (Holistic Health Development) 

กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต 

GEN  211    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6) 

 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

GEN  212    การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสมบูรณดวยวิถีพุทธ    3(2-2-6) 

 (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 

GEN 311  จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร    3(3-0-6) 

     (Ethics in Science-based Society) 

 GEN 411  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ   3(2-2-6) 

     (Personality Development and Public Speaking) 
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 GEN 412  ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวติและการทํางาน   3(3-0-6) 

     (Science and Art of Living and Working) 

กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต 

GEN 222  สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย   1(0–2–2) (S/U) 

         (Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 

GEN 223  การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ     3(3-0-6) 

     (Diaster Preparedness) 

GEN 224  เมืองนาอยู        3(3-0-6) 

     (Liveable City) 

 GEN 225  การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง    3(1-4-4) 

     (Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 

GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม     3(3-0-6) 

     (The History of Civilization) 

GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ      3(3-0-6) 

     (Integrative Social Sciences) 

กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ 

GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน     3(3-0-6) 

    (Community Based Research and Innovation) 

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล      3(3-0-6) 

    (Man and Reasoning) 

GEN 332 การเลาเรื่องวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 

    (Science Storytelling) 

กลุมวิชาคุณคาและความงาม 

GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 

    (Chinese Philosophy and Ways of Life) 

GEN 341 ภูมิปญญาทองถ่ินไทย      3(3-0-6) 

    (Thai Indigenous Knowledge) 

 GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเท่ียว     3(2-2-6) 

     (Culture and Excursion) 

กลุมวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 

GEN 352   เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  3(3-0-6) 

      (Technology and Innovation for Sustainable Development) 
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 GEN 353   จิตวิทยาการจัดการ        3(3-0-6) 

      (Managerial Psychology) 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

LNG 121  การเรียนภาษาและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

 (Learning Language and Culture) 

LNG 122  การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง     3(0-6-6) 

 (English through Independent Learning) 

LNG 231  สุนทรียะแหงการอาน       3(3-0-6) 

 (Reading Appreciation) 

LNG 232  การแปลเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

 (Basic Translation) 

LNG 235  ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน      3 (2-2-6) 

 (English for Community Work) 

LNG 243  การอานและการเขียนเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพ   3(3-0-6)  

 (Reading and Writing for Career Success) 

LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ    3(3-0-6) 

 (Thai for Communication and Careers) 

LNG 251 ทักษะการพูดภาษาไทย     3(3-0-6) 

 (Speaking Skills in Thai) 

LNG 252 ทักษะการเขียนภาษาไทย     3(3-0-6) 

     (Writing Skills in Thai) 

LNG 410  ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 

 (Business English) 

LNG 421 การอานอยางมีวิจารณญาณ     3(3-0-6) 

 (Critical Reading) 

LNG 425 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication) 
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   3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

       3.1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 101 Physical 

Education 
                          

GEN 111 Man and 

Ethics of Living 
                          

GEN 121 Learning and 

Problem Solving Skills 
        

 

 
                 

GEN 201 Art and 

Science of Cooking and 

Eating 

                          

GEN 211 The 

Philosophy of 

Sufficiency Economy 

                          

GEN 212 Mind 

Development through 

Buddhism for a 

Fulfilling Life 
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รายวิชา 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 222 Thai Society, 

Culture and 

Contemporary Issues 

                          

GEN 223 Disaster 

Preparedness 
                          

GEN 224 Liveable City                           

GEN 225 Reflective 

Journal Writing for Self-

Improvement 

                          

GEN 231 Miracle of  

Thinking 
                     

 

 
 

 
   

GEN 232 Community 

Based Research and 

Innovation 

                          

GEN 241 Beauty of Life                           

GEN 242 Chinese 

Philosophy and Ways of 

Life 
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รายวิชา 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 301 Holistic Health 

Development 
                          

GEN 311 Ethics in 

Science-based Society 
                          

GEN 321 The History of 

Civilization 
                          

GEN 331 Man and 

Reasoning 
                          

GEN 332 Science 

Storytelling  
                          

GEN 341 Thai 

Indigenous Knowledge 
    

  

 
                     

GEN 351 Modern 

Management and 

Leadership 

                          

GEN 352 Technology 

and Innovation for 

Sustainable 

Development  
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รายวิชา 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 353 Managerial 

Psychology 
                          

GEN 411 Personality 

Development                 

and Public Speaking 

                          

GEN 412 Science and 

Art of Living and 

Working 

                          

GEN 421 Integrative 

Social Sciences 
                          

GEN 441 Culture and 

Excursion 
                          

LNG 120 General 

English  
                          

LNG 220 Academic 

English  
                          

LNG 221 Academic 

English for International 

Students 
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รายวิชา 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

LNG 222 Academic 

Listening and Speaking 

for International 

Students  

                          

LNG 121 Learning 

Language and Culture 
                          

LNG 122 English 

through Independent 

Learning 

                          

LNG 231 Reading 

Appreciation 
                          

LNG 232 Basic 

Translation 
                          

LNG 235 English for 

Community Work 
                          

LNG 243 Reading and 

Writing for Career 

Success 
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รายวิชา 

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะ 

ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การเรียนรู 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

LNG 250 Thai for 

Communication and 

Careers 

                          

LNG 251 Speaking Skills 

in Thai 
                          

LNG 252 Writing Skills in 

Thai 
                          

LNG 410 Business 

English 
                          

LNG 421 Critical 

Reading  
                          

LNG 425 Intercultural 

Communication  
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1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ความซื่อสัตย 

1.2 การรับรูและใหคุณคา 

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

1.4 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

2.  ดานความรู 

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวของ 

2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน 

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกบัสถานการณ/งานท่ีรับผิดชอบ 

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล 

 

3.  ดานทักษะทางปญญา 

3.1 การคิดวิเคราะห การวิพากษ 

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค 

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน 

 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม 

4.2 การเคารพผูอื่น 

4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง 

4.4 การรูจักตัวเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ 

4.5 การทํางานเปนทีม 

4.6 ความเปนผูนํา 

4.7 การบริหารจัดการ 

4.8 สุขภาพและอนามัยท่ีดี 

 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร 

5.2 การรูเทาทันส่ือและขอมูลขาวสาร 

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

5.4 การใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

 

6. ดานการเรียนรู 

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน 

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง 

6.3 การเรียนรูและเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
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ภาคผนวก 

ก. คําอธิบายรายวิชา 

GEN 101 พลศึกษา         1(0–2–2) 

(Physical Education) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ 

หลักการออกกําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 

ตลอดจนฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนท่ีนิยมโดยท่ัวไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ี

เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกท่ีดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกามารยาท ท่ีดีในการ

เลนกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care 

and prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in 

sports with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several 

sports provided, according to their own interest. This course will create good health, 

personality and sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of 

playing, sport rules, fair play and being good spectators. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีทักะพื้นฐานในการเลนกีฬาตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเอง 

2. นักศึกษาแสดงออกถึงการมีน้ําใจนักกีฬา และรูกติกาและมารยาทในการเลนและชมกีฬา 

3. นักศึกษาเขาใจหลักการในการออกกําลังกาย และสามารถนําไปใชในการวางแผนดูแลตนเองใหมีสุขภาพ

ท่ีดี 

 

GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต                        3(3-0-6) 

(Man and Ethics of Living) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มุงเนนแนวคิดในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางาน ตามแบบอยางท่ีดีท่ีเปนแนว

ทางการปฏิบัติของส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดต้ังเปาหมายในการพัฒนาใหบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเปนบัณฑิตท่ีเกงและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝงใหนักศึกษาเขาใจถึง

วิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การ องคความรู เพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ความเปนพลเมือง และนําความรูและ

ความถนัดในวิชาชีพของตนไปใชในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยและสืบ
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ตอเนื่องไปถึงการดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนแหงตนเองและผูอื่น เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

This course studies the concept of living and working based on KMUTT’s Mission to 

develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, and to 

demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and integrative 

learning approaches. Students will be able to gain KMUTT’s desirable vision of the University 

such as, social responsibility, KMUTT Citizenship, professional skills, and to apply knowledge 

toward life in KMUTT and beyond for the benefit of themselves and others. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถนําความรูความถนัดของตนเองมาใชในการพัฒนาโครงการท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม

โดยคํานึงถึงผูเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

2. นักศึกษามีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีการทํางานของตน และสามารถรับผิดชอบการทํางานในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย 

3. นักศึกษามีความเขาใจในพื้นฐานท่ีมาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศนและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา          3(3-0-6) 

(Learning and Problem Solving Skills) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้เนนการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของนักศึกษา ฝกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการ

ความรูและกระบวนการการเรียนรู ผานการทําโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเนนการกําหนดเปาหมายทางการ

เรียนรู รูจักการต้ังโจทย การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู การแยกแยะขอมูลกับขอเท็จจริง การอาน แกปญหา 

การสรางความคิดการคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง การสรางแบบจําลอง การตัดสินใจ การประเมินผล 

และการนําเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. 

Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar 

with learning processes through projects based on their interest. These include setting up 

learning targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between 

data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and 

presenting the project. 
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจและสามารถนํากระบวนการในการแกปญหามาใชในการออกแบบแนวทางในการ

แกปญหาตามโจทยท่ีกําหนดไวไดอยางเหมาะสม 

2. นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาขอมูล วิเคราะห และแยกแยะขอมูล ขอเท็จจริงได 

3. นักศึกษามีความเขาใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง 

4. นักศึกษาสามารถสรางแบบจําลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผานการนําเสนอผลงานไดอยาง

เหมาะสม 

 

GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร        3( 3-0-6) 

             (Art and Science of Cooking and Eating) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของผูเรียน การเลือกสรรวัตถุดิบท่ีควรนํามา

ปรุงอาหารและเลือกอาหารท่ีปรุงสําเร็จไดอยางปลอดภัย การพัฒนาทักษะในการปรุงอาหารไดหลากหลาย

ดวยความประณีต สวยงามและคุมคา การรูวิธีใช เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมท้ังสามารถใชภาชนะ

รองรับอาหารไดอยางคุมคา ประณีตและรักษส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ ผูเรียนยังสามารถใชความคิดสรางสรรค

ในการรังสรรคเมนูอาหารใหมๆ ท่ีเกิดจากการผสมผสานเมนูอาหารจากหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion 

Food) 

This course aims to change students’ eating behavior, safely select ingredients and 

ready-made dishes, develop cooking skills with neatness, beauty and efficiency, know how 

to use, preserve and consume foods, and use food containers with suitability, neatness and 

environment-friendliness. Additionally, the students can employ their creativity to create 

new menus or “Fusion Food” from the combination of various cultures. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

2. นักศึกษาสามารถเลือกสรรวัตถุดิบท่ีควรนํามาปรุงอาหารและเลือกอาหารท่ีปรุงสําเร็จไดอยางปลอดภัย 

3. นักศึกษารูวิธีการปรุงอาหารไดหลากหลายดวยความประณีต สวยงามและคุมคา 

4. นักศึกษารูจักใช เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมท้ังสามารถใชภาชนะรองรับอาหารไดอยางคุมคา 

ประณีตและรักษส่ิงแวดลอม 

5. นักศึกษาสามารถปรุงอาหารแบบผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒนธรรม (Fusion Food) ไดอยาง

สรางสรรค 
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GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            3( 3-0-6) 

             (The Philosophy of Sufficiency Economy) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนา

เศรษฐกิจท่ีผานมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตใน

ระดับบุคคล ชุมชน องคกร และประเทศ  รวมไปถึงกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ และกรณีศึกษาตามโครงการ

พระราชดําริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic development 

approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the 

concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of 

the philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at 

individual, community, organization, and national levels. The study covers relevant case 

studies as well as the Royal Projects.  

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจความหมายและสามารถระบุจุดออนและจุดแข็งของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเ

พียงในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2. นักศึกษาเขาใจความสําคัญของกระแสการพัฒนาโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการพัฒนาทาง

เลือก  

3. นักศึกษาสามารถวิเคราะห สะทอน และแยกแยะ ระหวางหลักการและความเปนจริง ตามหลักการ 3 

หวง อันไดแก การรูจักพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี รวมท้ัง 2 เงื่อนไข อันไดแก 

เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

4. นักศึกษาสามารถหาทางออกในการเผชิญหนากับวิกฤติระดับบุคคล ระดับเครือขาย ระดับโลก โดยการ

ประยุกตแนวคิดตางๆ เขากับแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตท่ีสมบูรณดวยวิถีพุทธ      3(2-2-6) 

(Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนานักศึกษาทางดานจิตใจ ใหเปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็งมั่นคง ดีงาม มีความสุข 

ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาทางดานปญญาเพื่อใหเขาถึงสัจธรรมของชีวิต โดยผานกระบวนการ

ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักมหาสติปฏฐาน 4 (หมวดกายานุปสสนา) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูจากการลงมือ

ปฏิบัติ (Learning by doing) การบรรยายเกี่ยวกับสมาธิ เชน ประโยชนของสมาธิ การนําสมาธิไปใชในชีวิต 
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ประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการทํางาน ความแตกตางระหวางสมถะและวิปสสนา และการบรรยาย

ธรรมะในหัวขอท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหประสบ

ผลสําเร็จในชีวิตและสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

This course aims to foster spiritual growth and develops equanimity, compassion and 

happiness, which are the foundations for the wisdom to understand the true nature of life. 

This will be done through contemplative practices in accordance with Mahasatipatthana 4 

(The 4 foundations of mindfulness : Kayanupassana section). The learning process is based 

on the ‘learning by doing’ approach and will include talks about Samadhi, such as the 

benefits of Samadhi, how Samadhi can be used in daily life, Samadhi and work, the 

differences between Samadha and Vipassana, as well as other Dhamma topics that will be 

useful in daily life along with the Dhamma guidance for success and well-being in modern 

society. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเห็นคุณคาของการพัฒนาจิตใจตนเอง โดยฝกหัดจัดการพัฒนาคุณสมบัติท่ีดีงามเปน

คุณประโยชนข้ึนมา และทําใหเขมขนแข็งแรง พรอมกับลดละกําจัดกิเลส ไดแก ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ฯลฯ ใหเบาบางไป 

2. นักศึกษาเห็นประโยชนของการฝกสมาธิ ต้ังใจเรียนรูและฝกฝนการทําสมาธิภาวนาอยางจริงจังจนมี

สมาธิท่ีพัฒนาข้ึนอยางไดผลจริง 

3. นักศึกษาเขาใจหลักธรรมคําสอนวาเปนเรื่องใกลตัวและเปนสากล สามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

4. นักศึกษามีความเจริญงอกงามในคุณธรรม จริยธรรม จิตใจแนวแนกาวไปในกุศลธรรม มีความสงบ เบิก

บาน เอิบอิ่ม สดช่ืน ผองใส และเปนสุข 

5. นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องธรรมชาติของชีวิต เช่ือในเรื่องกฎแหงกรรม มีความมุงมั่นท่ีจะ

ประกอบแตกุศลกรรมและหลีกเล่ียงอกุศลกรรมท้ังหลาย มีความซื่อสัตย สุจริตเปนพื้นฐาน มี

จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

6. นักศึกษามีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีความอดทน อดกล้ัน และคํานึงถึง

ผลกระทบตอสังคมและบุคคลรอบขางท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง  

7. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได โดยสามารถส่ือสาร รับฟงความคิดเห็น และแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในทีม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายท่ีวางไวได 
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GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย          1 (0 – 2 – 2) (S / U) 

(Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้แบงเนื้อหาสาระออกเปน 2  สวน สวนแรกรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยสํานักงาน

วิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร สวนท่ีสองรับผิดชอบโดยภาควิชาท่ีเปนผูรับนักศึกษาแลกเปล่ียน 

สวนท่ี 1   แนะนํา ใหความรูเบ้ืองตน สรางความเขาใจ และเช่ือมโยงประเด็นดานสังคม วัฒนธรรม 

และภาษา รวมท้ังเหตุการณปจจุบันในประเทศไทย การประยุกตนําความรูไปใชแกปญหาทามกลางความ

หลากหลายทางแนวคิดและวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคม การสรางเครือขาย การ

สรางความเขาใจลักษณะและแนวโนมของสังคมไทยรวมสมัย (15 ช่ัวโมง) 

The class will give an introduction and orientation to Thailand. The course provides 

students with perception of Thailand focusing on culture, society and language. The 

structure of the course will be able to assist students to appreciate being in Thailand 

comparatively and also make connections with the broader field of features and trends of 

contemporary Thai society.  

สวนท่ี 2   นักศึกษาตองมีสวนรวมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรหรือศาสตรวิชา

ตางๆ ในสวนท่ีสองของวิชานี้ประกอบไปดวยการบรรยาย การอภิปราย หรือโครงการขนาดเล็ก ท่ีเกี่ยวกับ

บริบทของสังคมไทยรวมสมัยโดยนักศึกษาสามารถนําความรูทางวิชาการมาแกไขปญหาในสังคม (15 ช่ัวโมง) 

Students are expected to engage in scientific, engineering challenges or in other 

technical field of choice. This part of the course consists of lectures, discussions and/or mini 

projects related to the context of Thailand and contemporary issues where students apply 

their scientific knowledge to tackle the given problems. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจท่ีมาและความหมายของสังคมวัฒนธรรมไทย 

2. นักศึกษาสามารถสรางกระบวนการเช่ือมโยงความเขาใจระหวางสังคมวัฒนธรรมไทยและบริบท

เหตุการณปจจุบันของประเทศ 

3. นักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูทางสังคมวัฒนธรรมในการแกปญหาตางๆ 

4. นักศึกษาตระหนักถึงการมีแนวคิดและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในประเด็นหัวขอเดียวกัน 
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GEN 223 การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ                         3(3-0-6) 

(Disaster Preparedness)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิ บัติเปนสหวิทยาการในการนําเอาความรูทางเทคนิคและความรูทาง

สังคมศาสตรมารวมกันใชติดตามสถานการณภัย ประเมินความเส่ียง วางแผนรับมือและการลดผลกระทบบน

ฐานของการรวมมือกันบน "กรอบการทํางานขามหนวยงานในการรับมือวิกฤติ" ท่ีประกอบดวย 4Cs คือ การ

เขาใจรับรู ถึงภัย (cognition) การส่ือสาร (communication) การประสานงานรวมมือกันจัดการภัย 

(coordination) และการควบคุมภัย (control) ในสถานการณท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกไขปญหา

ในสถานการณดวยความยืดหยุนในภาวะท่ีมีความซับซอน โดยมีความเขาใจท้ังเทคโนโลยีและระบบสังคมท่ี

เช่ือมโยงกัน ปรับตัวไดเมื่อภัยพิบัติมีความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มข้ึน 

Disaster education is the multidisciplinary approach which integrated between 

technical science and social science. It aim to monitor the hazard, risk assessment, planning 

and mitigate the disaster based on inter-organizational crisis management framework which 

is characterized by four primary decision points (4Cs) as; 1) Cognition: detection of risk, 2) 

Communication: interpretation of risk for the immediate context, 3) Coordination: connect to 

multiple organizations in a wider area, and 4) Control: self-organization and mobilization of a 

collective to reduce risk. This subject may led the student have the capacity to coping with 

the complexity in the disaster by the flexibility. Moreover, the student may have the 

adaptability and the understanding both technology and social linkage while disaster are 

more frequency and more intensity  

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณภัยธรรมชาติ มีความรูเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ 

ต้ังแตระดับบุคคลเกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ความรูระดับชุมชนในเตรียมพรอมรับมือภัย

พิบัติ ความรูระดับทองถ่ิน-จังหวัดในวงจรการบริหารจัดการสาธารณภัย ไปจนถึงความรูระดับประเทศ

เกี่ยวกับองคกร กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และระบบการใหความชวยเหลือของประเทศไทย 

2. นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะหความเส่ียง มีทักษะในการส่ือสาร ในการสรางความรวมมือและการ

ปรับตัวกับภัยพิบัติ 

3. นักศึกษามีความตระหนักในการลดความเส่ียงจากภัยตาง ๆ ท่ีมีโอกาสจะเผชิญไดในชีวิตประจําวัน 
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GEN 224 เมืองนาอยู                           3(3-0-6) 

(Liveable City) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 รายวิชานี้มุงเนนแนวคิดในการทําความเขาใจและสรางความตระหนักตอสภาพปญหาของเมือง ความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีดํารงอยูในเมือง และแนวทางในการสรางเมืองนาอยูท่ีจะมีสวนสนับสนุน

ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีทัศคติและความตระหนักตอการมีสวนรวมกับ

ปญหาของเมืองในฐานะพื้นท่ีการใชชีวิต รวมถึงทัศนคติในการสรางประโยชนสวนรวมตอสังคม และความเปน

เมืองในการตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและยอมรับความหลากหลายทางสังคม นอกจากนี้ รายวิชานี้มี

แนวคิดในการสรางความเขาใจและความตระหนักตอเปาหมายการพัฒนาท่ียังยืน 2030 (Sustainable 

Development Goals–SDGs 2030) ซึ่ ง เป น เป าหมายห นึ่ ง ท่ี มี ความ สําคัญ ท้ั ง ใน ระ ดับน านาชา ติ 

ระดับประเทศ และมหาวิทยาลัย 

This course aims to study conceptions of understanding and raising awareness to 

urban problems, social and cultural diversity in urban areas, as well as liveable city models. 

These conceptions could significantly support KMUTT graduates’ attitudes and awareness to 

their participation with urban problems as public space. It could also raise their viewpoints 

to public interests and urbanization together with their roles, responsibilities and acceptance 

for social diversity. In addition, this course has an idea for understanding and realization to 

Sustainable Development Goals–SDGs 2 0 3 0  which becoming an important goal for 

international, national and university levels. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถเขาใจสาเหตุปญหาของเมืองและปจจัยท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา

ต้ังแตระดับปจเจกบุคคลจนถึงระดับโครงสรางทางสังคม 

2. นักศึกษาเขาใจและสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในแตละสภาพปญหาของเมอืงกับ

ผลกระทบในชีวิตประจําวัน  

3. นักศึกษาสามารถส่ือสารสรางความรวมมือในช้ันเรียน และมีปฏิสัมพันธกับกลุมคนตาง ๆ ในเมืองเพื่อ

สรางความรวมมือในการวิเคราะหและเสนอทางออกตอปญหาของเมือง  

4. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับเพื่อนในการระดมความคิด รับฟงความคิดเห็น แกปญหาและสราง

ช้ินงานเพื่อการบรรลุเปาหมายในการสรางช้ินงานจากการประยุกตประสบการณและความรูใน

ชีวิตประจําวันได 

5. นักศึกษาตระหนักถึงปญหาของเมืองและเห็นคุณคาในการรวมมือกันจัดการกับปญหาของเมือง 

6. นักศึกษามีวินัยในตนเองและคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและคนรอบขางท่ีอาจเกิดจากการกระทําของ

ตนเอง 
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GEN 225 การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง                      3(1-4-4) 

(Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้เปนการพัฒนาทักษะการเขียนท่ีนําเอาประสบการณในสถานประกอบการมาเปนหัวขอ

สะทอนคิดโดยมุงเนนความสําคัญของทักษะทางสังคมท่ีสอดแทรกอยูในการทํางานเฉพาะวิชาชีพ และพัฒนา

ความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการทํางาน เครื่องมือใน

การวิเคราะหคุณลักษณะไดมาจากการประเมินตนเองและการประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหรือ

สายบังคับบัญชา บันทึกการสะทอนคิดนี้จะชวยใหเกิดการเรียนรูจุดแข็งและจุดออนในทักษะทางสังคมของ

ตนเอง การประเมินรอบดานโดยตนเองและบุคคลรอบขางจะชวยสรางผูเรียนใหสามารถพัฒนาทักษะและนิสัย

ของตนเองไดอยางถูกตอง 

This course aims to develop reflection journal writing of learners undergo to look 

back on their past learning experiences in workplaces. It emphasises the importance of soft 

skills for success in workplaces and helps students to develop their understand on social 

skill evaluation which is a necessary characteristic to perform efficiently in workplace. The 

analytical tools are self-evaluation and feedback from supervisors.  Both strength and 

weakness are reported on their reflection journal. This include feedback from him or herself 

and external sources is helpful for developmental purposes, providing it to students to assist 

them in developing work skills and behaviors appropriately. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถเขียนประสบการณการปฏิบัติงานตามสภาพความเปนจริงในสถานประกอบการดวย

รูปแบบการบันทึกสะทอนการคิด และการเขียนรายงานสรุปผล 

2. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห และรูจักนําเอาความคิดเห็นของผูอื่นมาเปนองคประกอบสําคัญในการ

ประเมินตนเอง  

3. นักศึกษาเขาใจความสําคัญการเปล่ียนแปลง การปรับตัว และการจัดการอารมณของตนเองในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

 

GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด                       3(3-0-6) 

(Miracle of Thinking) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้จะใหความหมาย หลักการ คุณคา แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ

พัฒนานักศึกษาใหมีการคิดเปนระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ และการคิดเชิงวิเคราะห การ

อธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเกี่ยวของกับการคิด นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการเช่ือมโยงความคิด/การผูกเรื่อง 
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การเขียน โดยมีการทําตัวอยางหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of 

thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems 

thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.  

Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  Examples or case studies are 

used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and 

technology, social science, management, and environment, etc. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจองคประกอบของการคิดอยางเปนระบบ คิดเชิงสรางสรรค 

2. นักศึกษาสามารถนําทักษะการคิดไปประยุกตในการทํางานอยางเปนระบบ สามารถเช่ือมโยงความคิดได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน                        3(3-0-6) 

(Community Based Research and Innovation) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มุงเนนผูเรียนรูจักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรูวิธีการสรางงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร

และกระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใชชุมชนบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยเปน Social lab 

สําหรับการเรียนรูและหาโจทยวิจัยท่ีเปนปญหาจริงของชุมชน เรียนรูการวิเคราะหโจทยปญหาและความ

ตองการของกลุมเปาหมาย การวิเคราะหความสําคัญ ขอดีขอเสีย คุณคา/มูลคา และงบประมาณรายไดตนทุน 

เรียนรูกระบวนการสรางและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม การออกแบบโครงงานอยางสรางสรรคและเนน

การสรางคุณคางานวิจัย วิธีการสืบคนขอมูล การเขียนขอเสนอโครงงาน และสวนทายเปนการนําเสนอ

โครงงาน ผานกิจกรรมในลักษณะ Pitching (การนําเสนอเพื่อขายผลงานกับผูลงทุน) และโปสเตอร  

This course provides knowledge in scientific research methodology and design 

process for creating innovative projects.  Students engaged in learning process by taking 

several field-trips to visit the local community nearby KMUTT campus to learn and 

understand problems encountered in community.  The local communities are used as the 

social lab for the learning and as source of research questions that originated from the real-

life problems in the communities. Students, then, design innovative method and write the 

research proposal that aims to solve the problem and create value for the community. The 

final section of the course requires students to organize the exhibition and presenting the 

project and through the pitching activity and poster presentation.  
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อนําไปใชแกปญหาและสรางประโยชนกับ Social 

Lab ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษา และไดเรียนรูชุมชนและนวัตกรรมชุมชนหลากหลายจากท่ัวประเทศ  

2. นักศึกษาสามารถเขาใจวิธีคิดกระบวนการออกแบบสรางสรรคและสรางคุณคางานวิจัยนวัตกรรม

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน 

3. นักศึกษาสามารถประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุงเปา การวิเคราะหโจทยปญหาหาแนวทาง

แกปญหาดวยเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของกลุมเปาหมายและผูใชงาน  

4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหความสําคัญ ขอดีขอเสีย คุณคา/มูลคา และงบประมาณรายไดตนทุน เรียนรู

การเขียนขอเสนอโครงงาน การนําเสนอผลงานเพื่อขอทุนสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูใหทุน 

โดยวิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสลงพื้นท่ีจริง เชิญผูมีความรูตรงสาขาใหคําปรึกษา และเปดเวที

เชิญผูใชงานและผูสวนไดสวนเสียอื่นเขารวมรับฟงขอเสนอโครงงานของนักศึกษา 

 

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต                          3(3-0-6) 

(Beauty of Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม  เนนท่ีการรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณของมนุษย  รับรูและ

เรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย เชน ชีวิตกับความงามในดาน

ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย  

This course aims to promote the understanding of the relationship between humans 

and aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the perception, 

appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  Students are able to 

experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music 

and literature, as well as the cultural and natural environments. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย 

2. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการท่ีแสดงออกถึงคุณคาและความงามดวยการใชความคิดสรางสรรค 

3. นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

4. นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของตนเองและผูอื่น 
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GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดําเนินชีวิต                         3(3-0-6) 

(Chinese Philosophy and Ways of Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มุงเสนอใหนักศึกษาไดเห็นถึงวิธีการนําปรัชญาจีนมาประยุกตใชกับบริบทในชีวิตประจําวัน 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาใจ กาย และปฏิสัมพันธในสถานการณตาง ๆ รายวิชานี้มีเปาหมายเพื่อสราง

ทัศนคติในเชิงบวกใหกับนักศึกษา โดยเนนย้ําเรื่องการสรางทัศนคติท่ีถูกตองเพื่อการเรียนรูและการฝกทักษะ

ซึ่งจะเปนส่ิงเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ นอกจากนี้ยังมีเปาประสงคไปสูการทําความเขาใจประเด็น

สุขภาพกายผานหลักปรัชญาเตา มุงแสวงหลักการท่ีสามารถนําไปสูความสําเร็จ อาทิ ประเด็นการทํางานเปน

ทีม คุณสมบัติผูนํา เปนตน ในกระบวนการดังกลาว จะมีการนําเอาปรัชญาของจีนหลากหลายแนวทางมาเปน

เครื่องมือใหนักศึกษาไดสะทอนความคิด และนํามาประยุกตใชเพื่อยกระดับการใชชีวิตใหดียิ่งข้ึน 

This course introduces students to how Chinese philosophy could be applied to the 

context of everyday life and thus contributes to the beneficial development of mind, body 

and interactions with all things and environment. The course aims to cultivate positive 

attitude among students by placing emphasis on the right attitude to learning and skills that 

promote emotional intelligence. The focus is also concerned with achieving a better 

understanding of “physical health” through approaches of Taoism. The attention is also 

directed toward exploring principles that could lead to success with the primary focus on 

teamwork and leadership. In doing so, a diverse set of Chinese philosophical styles are 

provided as instruments for students to reflect on and improve their ways of living. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาตระหนักรูถึงความสําคัญของจีนในปจจุบัน สามารถทําความเขาใจเนื้อหาโครงสรางของปรัชญา

แนวคิดแบบจีนในภาพรวม อันจะเปนการเปดมิติตอการทําความเขาใจจีนในยุคเกาและยุคใหม ตลอดจน

สามารถเทียบเคียงโครงสรางพัฒนาการวิธีคิดกับสังคมไทยไดอยางแยบยล 

2. นักศึกษาสามารถเขาใจหลักวิธีคิด กลไกของการคิดอันกอตัวมาจากพื้นฐานการส่ังสมของประสบการณ 

และสามารถเปล่ียนแปลงแกไขสวนท่ีเปนตนตอของพฤติกรรมอันกอใหเกิดปญหาได 

3. นักศึกษาสามารถคิด พูด และทําส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอยางมีหลักการและมีความมั่นใจ โดยสามารถ

ประยุกตใชศาสตรและศิลปดานการพูด การเขียน และการแสดงออกไดอยางเหมาะสม อันจะเปนหลัก

ในการพัฒนาตนใหสมบูรณพรอมตอโอกาสตาง ๆ รอบตัวมากยิ่งข้ึน 

4. นักศึกษาสามารถปรับทัศนคติของตนตอการศึกษาเลาเรียน เพื่อใหเกิดความสุขใน 
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GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม                     3(3-0-6) 

(Holistic Health Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม เพื่อใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี โดยเนนการสงเสริมท้ังสุขภาพกายและจิตองคประกอบของสุขภาพท่ีดี ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพการ

ดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สุขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกาย

การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิต การฝกสติ 

สมาธิ และการทําความเขาใจชีวิตการดําเนินชีวิตอยางบุคคลท่ีมีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอมูลการ

ตรวจสุขภาพท่ัวไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath 

development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental health 

care promotion, including composition of wellness;factors affecting health; integrated health 

care; nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical 

activities to empower the smartpersonality and the smart mind, and to facilitate healthy and 

balanced emotional development; preventing and solving problems on mental health; 

practices in concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by 

WHO; and information on general health check up and physical fitness tests. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสุขภาพ ท้ังในดานโภชนาการ การออกกําลัง

กาย และสุขภาวะทางจิต เพื่อสุขภาพท่ีดี 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตความรูท่ีใชในการดูแลสุขภาพมาใชในการออกแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง

ไดถูกตอง 

3. นักศึกษามีสภาวะทางรางกายท่ีดีข้ึนจากการปฎิบัติตามแผนการดูแลรางกายท่ีออกแบบไวอยางเหมาะส

มกับบริบทของแตละบุคคล 

 

GEN 311  จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร                       3(3-0-6) 

(Ethics in Science-based Society) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้เปนการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเรียน

จะตองศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองตนของตะวันตกและตะวันออก ผูเรียนจะตองเรียนรูการประยุกตใชทฤษฎี

เหลานี้กับกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน และจะตองวิเคราะหวิจารณบทบาทของนักวิทยาศาสตร เพื่อจะ

ไดเกิดความเขาใจตอความซับซอนในประเด็นทางจริยธรรมซึ่งนักวิทยาศาสตรในวิชาชีพดานตางๆ กําลัง
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ประสบอยู โดยมุงเนนการประยุกตใชกรณีศึกษา การวิเคราะหและการวิจารณในหองเรียน จุดมุงหมายของ

วิชานี้คือ การสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความเขาใจตอความคิดเห็นท่ีขัดแยงกันในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถใหความหมายและกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาข้ึน

จากการวิพากษวิจารณรวมกันจากทัศนะตางๆ ได 

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and 

technology. Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They 

will learn how to apply these theories to contemporary cases. They will be asked to 

critically evaluate the role of the scientist in society, and to become aware of complex 

ethical issues facing scientists in different professions. Case studies will be used extensively 

throughout the course, with an emphasis on critical debate. The goal of the course is to 

enable each student to develop an understanding of conflicting opinions regarding science 

and technology, and to define and refine their own ethical code of conduct based on 

evaluation of arguments from differing viewpoints. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการเบ้ืองตนของทฤษฎีทางจริยศาสตร 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมในบทบาทของนักวิทยาศาสตร 

3. นักศึกษาสามารถใหความหมายและกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง ซึ่งพัฒนาข้ึนจากการ

วิพากษวิจารณรวมกันจากทัศนะตางๆ ได 

 

GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม         3(3-0-6) 

(The History of Civilization)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยใน 5 ยุคไดแก ยุคกอนประวัติศาสตร ยุคโบราณ 

ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม การศึกษาจะเนน

เหตุการณสําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณท่ีสงผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดจาก

คานิยมและทัศนคติท่ีสัมพันธกับขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และนวัตกรรม รวมถึงความสามารถในการส่ือสาร

ผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ีหลากหลายจากยุคสมัยตางๆ จนถึงปจจุบัน 

This subject covers the study of the origin and development of civilization during the 

five historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period.  

The study will focus on significant social, economic and political events resulting from 

values and attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the ability to 

communicate through art and literature based on several perspectives and periods. 
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ผลลพัธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของมนุษย ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร

จนถึงปจจุบัน 

2. นักศึกษาสามารถนําความรูทางประวัติศาสตร แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม ไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

3. นักศึกษาสามารถส่ือสารผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ีหลากหลายจากยุคสมัยตางๆจนถึง

ปจจุบัน 

 

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล        3(3-0-6) 

(Man and Reasoning) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้มุงสอนทักษะการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล หลักการแสวงหาความรูแบบอุปนัยและนิร

นัยการใชเหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใชเหตุผลในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การดํารงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; 

deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a 

case study of formal and informal reasoning of everyday life.   

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเบ้ืองตนตอการใชเหตุผล 

2. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการใชเหตุผล และสามารถท่ีจะใชเหตุผลไดอยางเหมาะสม 

 

GEN 332  การเลาเร่ืองวิทยาศาสตร       3(3-0-6) 

     (Science Storytelling)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้เนนการพัฒนาทักษะการเลาเรื่องวิทยาศาสตรใหตรงกับกลุมเปาหมายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนจะไดฝกฝนการจับประเด็น การเรียบเรียงลําดับความคิด และเทคนิคการนําเสนออยางสรางสรรคใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 

This course aims at developing storytelling skills in science for different target groups 

effectively. Learners will get to practice how to identify the point of a story, how to organize 

the flow of thoughts for storytelling, and how to creatively tell a story in a variety of ways. 
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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูในดานการส่ือสารสาระทางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมกับกลุมผูฟงประเภทตางๆ และนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการส่ือสาร 

2. นักศึกษาสามารถเขาใจและจับประเด็นทางวิทยาศาสตร เขาใจถึงเจตนาของผูสงสาร และวิพากษ

ขาวสารท่ีตองการส่ือได 

3. นักศึกษามีวิธีการส่ือสารท่ีแตกตาง สรางสรรค เพื่อใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ 

4. นักศึกษามีความสามารถในการผลิตช้ินงานหรือส่ือเผยแพรท่ีสอดคลองกับกลุมเปาหมาย อีกท้ังยัง

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และผลิตผลงานเพื่อการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 

5. นักศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธการส่ือสารและนําเสนอประเด็นการส่ือสารใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นักศึกษารับฟงและทําความเขาใจกับความคิดของผูสงสารได สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะทีมงาน

ท่ีดี มีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีลานของกลุม รับฟงความคิดเห็นผูรวมงาน 

7. นักศึกษามีความตระหนักในการนําความรูทางวิทยาศาตรในศาสตรของตนมาชวยตอบโจทยสังคมได

อยางเหมาะสม 

 

GEN 341  ภูมิปญญาทองถ่ินไทย       3(3-0-6) 

     (Thai Indigenous Knowledge)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทยในแงมุมตางๆ ท้ังทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน หลักการแสวงหา

ความรูดวยตนเองในทองถ่ินตางๆ  สามารถช้ีใหเห็นไดวาการแสวงหาความรูดวยตนเองวาเปนกระบวนการท่ี

เกิดข้ึนไดตลอดชีวิต  สรางทักษะวิธีในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบไดดวยตนเอง    

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic 

approach, including analyses from scientific, technological, social science and 

anthropological perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous 

knowledge and recognize the ways in which such knowledge has been accumulated—

lifelong learning of indigenous people and knowledge transfer between generations.  

Students will learn to become systematic, self-taught learners. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 

2. นักศึกษาเขาใจรับรูคุณคาและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองในทองถ่ินอยางเปนระบบ 
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GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา      3(3-0-6) 

            (Modern Management and Leadership) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาท่ีพื้นฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัด

องคกร การควบคุมการตัดสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษยการจัดการระบบ

สารสนเทศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตางๆ 

This course examines the modern management concept including basic functions of 

management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, 

motivation, leadership, human resource management, management of information systems, 

social responsibility and its application to particular circumstances. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา 

2. นักศึกษาสามารถออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยกําหนดเปาหมาย วางแผนการใชเวลา และ

การวางแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมายได 

3. นักศึกษาสามารถวางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองคกร และการกําหนดกลยุทธใน

การทํางานเบ้ืองตนไดอยางเหมาะสม 

4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหคุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองใหมีทักษะ

ผูนําไดอยางเหมาะสม 

 

GEN 352  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน    3(3-0-6) 

              (Technology and Innovation for Sustainable Development) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคท่ียั่งยืนและ

ผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะหและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปญญา ตลอดจน 

จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and 

innovation in the creation of wealth, and their impact on society and humanity. The course 

will explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology 

and innovation for a wisdom-based society together with ethics in management. Students 
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will study the exploitation and protection of intellectual property as a result of technology 

and innovation. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาอธิบายถึงบทบาทและความสัมพันธของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีตอการพัฒนาในบริบท

ตางๆ ได 

2. นักศึกษาอธิบายถึงความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ได 

3. นักศึกษามีทักษะในการใชเครื่องมือ เทคนิค และกระบวนการในการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีสงผลตอการ

พัฒนาอยางยั่งยืนได 

 

GEN 353  จิตวิทยาการจัดการ          3(3-0-6) 

             (Managerial Psychology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ ซึ่งรวมถึงปจจัยทาง

จิตวิทยาท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ การส่ือสาร อิทธิพลของสังคมและ

แรงจูงใจ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยในองคการ ความขัดแยง การบริหารความ

ขัดแยง พฤติกรรมผูนําและความมีประสิทธิภาพขององคการ 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of 

human behavior in an organization, including psychological factors and their effect on 

human working behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. 

Moreover, it will incorporate organizational behavior modification, conflict management, and 

leadership and organizational effectiveness. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจแนวพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา และจิตวิทยาการจัดการ 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหอธิบายแนวทางในการแกปญหาพฤติกรรมการทํางานท่ีเกิดข้ึนและแนวทางกา

รสงเสริมและพัฒนาบุคคลเพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยาในเรื่องการจูงใจและการจัดการพฤติกรรมมา

ประยุกตใชตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน 
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GEN 411  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ   3(2-2-6) 

    (Personality Development and Public Speaking) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้มีวัตถุประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเรียน โดยพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะท่ีสําคัญดังนี้ กิริยาทาทาง การแตงกาย  และมารยาททางสังคม  จิตวิทยาในการส่ือสาร 

การใชภาษาท้ังภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโนม

นาวจิตใจผูอื่นได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. 

The course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, 

social rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are 

expected to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, 

persuasion, presentation, and application of technology for communication. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจถึงบุคลิกภาพจากทฤษฎีบุคลิกภาพตางๆ เพื่อปรับบุคลิกภาพของตนเองใหสอดคลองกับ

สังคม วัฒนธรรมอันดีงาม 

2. นักศึกษาสามารถปรับกิริยาทาทาง การแตงกาย และเขาใจมารยาททางสังคมตางๆ ได 

3. นักศึกษาเขาใจถึงจิตวิทยาการส่ือสาร และสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 

4. นักศึกษาสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง ในการนําเสนองาน และการพูดในท่ีสาธารณะ 

 

GEN 412  ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน       3(3-0-6) 

(Science and Art of Living and Working) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การใชศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 

ความฉลาดทางอารมณ การคิดวิเคราะหดวยเหตุผล การแกปญหาอยางสรางสรรค คุณคาชีวิต การพัฒนา

ตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การสรางสุขภาวะใหกับชีวิตและการทํางาน ศิลปะในการทํางาน

อยางมีความสุขและศิลปะในการอยูรวมกับผูอื่น 

The concepts covered are the science and art of living and working, personality, 

social expression, temperance, critical thinking and reasoning, problem solving, value of 

living, self-development, social and self-responsibility, creating a healthy life and work, and 

the art of living and working with others. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
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2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหความสําคัญของบุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม 

3. นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณและการใชเหตุผลในการแกปญหา 

4. นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

5. นักศึกษาสามารถวิเคราะหวิธีการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

 

GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ       3(3-0-6) 

(Integrative Social Sciences) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม ดาน

เศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานส่ิงแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมท่ีไดรับความสนใจ

ในปจจุบัน อาทิเชน ปญหาดานความแตกตางทางชาติพันธุ ปญหาการกระจายทรัพยากร ปญหาความไมมั่นคง

ทางการเมือง และปญหาความเส่ือมโทรมดานส่ิงแวดลอม เปนตน  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, 

economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting 

contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political 

instability, and environmental deterioration. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษาเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศาสตรซึ่งเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน 

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมศาสตรในปจจุบันได 

3. นักศึกษาสามารถวิเคราะหเช่ือมโยงประเด็นทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม 

ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานส่ิงแวดลอม 

4. นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นทางสังคมศาสตร ท่ีนักศึกษาสนใจได  

 

GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเท่ียว        3(2-2-6) 

(Culture and Excursion) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้มีเนื้อหามุงใหผูเรียนรูจักวัฒนธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมท้ังภายในและตางประเทศ 

วิถีชีวิต ท่ีหลากหลาย โดยใชการทองเท่ียวเปนส่ือกลางในการเรียนรูรวมท้ังการใชภาษาในการส่ือสารและการ

บริหารจัดการเพื่อการทองเท่ียว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture 

exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities 
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of ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of language 

used for communication and tourism management. 

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา 

1. นักศึกษามีความเขาใจความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูในรูปของวิถีชีวิต 

2. นักศึกษา สามารถนําเสนอรูปแบบและอธิบายโครงสรางขององคประกอบทางวัฒนธรรมไดวาสัมพันธกัน  

อยางไร มีผลกระทบอยางไรกับสังคมรอบขาง 

3. นักศึกษาสามารถนําเสนอภาพและฝกการเขียนแสดงความคิดท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมท่ีตนเองไดเดินทาง

ไปสัมผัสมาได 

4. นักศึกษาสามารถระบุ ความแตกตางระหวางการเดินทางและการทองเท่ียวได  

 

LNG 120 General English             3 (3-0-6)

  (ภาษาอังกฤษท่ัวไป)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

This course aims to strengthen basic knowledge of English and to build positive 

attitudes towards language learning.  Covering all four skills integrated through topics related 

to everyday English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ 

awareness of both language and learning. And it thus enabling them to understand and use 

English with relative ease and efficiency. To enhance life-long learning skills, the course then 

combines classroom learning with self-access learning via the Self-Access Learning Centre to 

encourage the students to focus on their own specific needs through a task or a mini-

project.  To accomplish the tasks, the students are expected to develop language skills and 

apply strategies learned throughout the course. 

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียน

ภาษาใหกับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวัน กับการฝกทักษะทางภาษา

ท้ัง 4 ดาน  ตลอดจนกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจท้ังภาษาและการเรียนรูไปพรอมกัน  เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและใชภาษาอังกฤษไดคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมุงเสริมสรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับนักศึกษา ดวยการผสานการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง กับการเรียน

ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามความจําเปนของแตละคน ดวยการทํากิจกรรมหรือโครงงาน

ขนาดเล็ก    ในการทํากิจกรรมและโครงงานดังกลาว นักศึกษาจะมีโอกาสพฒันาทักษะและประยุกตใชภาษาท่ี

เรียนไดจริง  
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Learning outcomes: 

1. Read and write short paragraphs that consist mainly of high frequency everyday 

language  

2. Listen and response to topics related to daily life events such as personalities, 

appearances, technology, past events, neighborhood and/or news 

 

LNG 220 Academic English              3 (3-0-6) 

  (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

The course aims at developing English communication skills covering listening, 

speaking, reading, and writing.  In particular, it emphasises the use of these skills in 

meaningful communicative tasks in academic and technological contexts. The students will 

be engaged in a variety of learning activities that foster positive attitudes and confidence in 

using English.  Independent learning skills will also be promoted via self-access learning 

modes. 

รายวิชามุงเนนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ครอบคลุมท้ังดานการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน โดยเนนการฝกใชทักษะเหลานี้ผานการส่ือสารในการทํางานดานวิชาการและการส่ือสารเชิง

เทคนิค ผูเรียนจะไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาทัศนคติท่ีดีและเสริมสรางความ

มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ นอกจากนี้รายวิชายังสงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งตนเองผานกิจกรรมการเรียนรูดวย

ตนเองหลากหลายรูปแบบ 

Learning outcomes:  

1. Identify purposes, main ideas and important details of texts on academic topics. 

2. Interact with others in order to describe ideas, opinions or give reasons. 

3. Ask and answer questions for information. 

4. Make effective presentations on topics of interest. 

5. Write simple paragraphs with clear main points and supporting details on academic 

topics. 
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LNG 221 Academic English for International Students       3 (3-0-6)

  (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

The course aims at developing the confidence and academic English skills necessary 

for learners in an international program. The learning and teaching involves the integration of 

the four language skills, thinking skills and autonomous learning.  In terms of reading, the 

course focuses on reading for main ideas, summarizing skills, critical reading and 

interpretation skills through the use of real-world content. In terms of writing, the emphasis 

is on process writing and academic writing to enable learners to effectively use the 

information gained from reading to support their statements. In terms of speaking, the focus 

is on sharing opinion and exchanging information on issues related to the learners’ content 

areas or their field of interest. In terms of listening, the focus is on listening to English talks 

and taking notes from authentic input. 

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีจําเปนสําหรับ

นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีการเรียนรูและการสอนท่ีเกี่ยวของกับการบูรณาการทักษะทางภาษาท้ัง 4 

ดาน รวมไปถึงทักษะการคิดและการเรียนรูดวยตนเอง ในแงของการอาน รายวิชานี้มุงเนนไปท่ีการอานเพื่อจับ

ใจความหลัก การสรุปความ การอานเชิงวิจารณ และการตีความ ผานการใชเนื้อหาในสถานการณจริง ในแง

ของการเขียน เนนการเขียนเชิงกระบวนการและการเขียนเชิงวิชาการเพื่อใหผูเรียนสามารถใชขอมูลท่ีไดจาก

การอานมาสนับสนุนงานเขียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในแงของการพูด เนนการแสดงความคิดเห็นและ

การแลกเปล่ียนขอมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในสาขาวิชาของผูเรียน หรือสาขาวิชาท่ีผูเรียนสนใจ ใน

แงของการฟง เนนการฟงบทสนทนาการพูดภาษาอังกฤษและการจดบันทึกจากขอมูลจริง 

Learning outcomes:  

1. Read and understand straightforward factual texts on subjects related to their field 

and interest with a satisfactory level of comprehension.  

2. Write straightforward connected texts on familiar topics or of personal interest.  

3. Summarize and give opinion about accumulated factual information on routine and 

non-routine matters within his/her field with some confidence.  

4. Express personal opinions and exchange information on topics that are familiar or of 

interest.  

5. Understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly 

encountered in school and daily life.  

 

ABC
Highlight
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LNG 222 Academic Listening and Speaking for International Students    3 (3-0-6)

  (การฟงและการพูดเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

This course aims at developing confidence and academic listening and speaking skills 

necessary for learners in an international program. The teaching and learning styles involve 

an integration of English into learners’ content areas to enable them to think critically and 

communicate effectively. Learners will be able to listen to extended speech and lectures in 

their fields, share ideas and express opinions, conduct an interview for professional, collect 

data and present a survey project. 

รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทักษะการฟงและการพูดเชิงวิชาการท่ีจําเปน

สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการบูรณาการภาษาอังกฤษเขา

กับเนื้อหาในสาขาวิชาของผู เรียน เพื่อให ผูเรียนสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถฟงสุนทรพจนและการบรรยายตางๆ ในสาขาท่ีสนใจ แลกเปล่ียนและแสดง

ความคิดเห็น สัมภาษณเชิงวิชาชีพ ตลอดจนเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอโครงการ 

Learning outcomes 

1. Understand extended speech and lectures in their field or on topics that are 

reasonably familiar.  

2. Identify both general messages and specific details from the listening.  

3. Express personal opinions and exchange information on topics that are familiar or of 

interest. 

4. Communicate on familiar routine and non-routine matters related to their interests 

and field.  

 

LNG 223 English for Workplace Communication       3 ( 3-0-6)

  (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท่ีทํางาน)   

วิชาบั งคับกอน  : LNG 120 General English และ LNG 220 Academic English 

หรือ LNG 221 Academic English in International Contexts และ LNG 222 Academic 

Listening and Speaking in International Contexts 

 The course focuses on professional English communication in which students are 

instructed to introduce themselves and others, participate in a discussion, express their ideas 

and opinions, take notes, and write paragraphs in various situations. In addition, they will be 

required to write business related messages. They will be trained to give professional 
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presentations. Students will undertake activities that foster the understanding of cultures for 

effective international communication. 

 รายวิชามุงเนนการส่ือสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถแนะนําตนเองและแนะนํา

ผูอื่นไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ มีสวนรวมในการอภิปราย นําเสนอความคิดเห็น ทําโนตยอและเขียน

ขอความระดับยอหนาในสถานการณตางๆ ได นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมการเขียนขอความเชิงธุรกิจ 

และการนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาจะไดทํากิจกรรมท่ีเสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมเพื่อ

การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในระดับสากล 

Learning outcomes 

   1. Appropriately introduce themselves and others, engage in small talks, make a formal 

presentation, and perform a group discussion in a workplace context. 

   2. Read and write both formal and informal e-mails. 

   3. Read and listen for main ideas, take notes, and write paragraphs. 

   4. Understand cultural differences, and differentiate and identify the cultural issues which 

affect communication. 

   5. Develop their English language learning, manage their time, and plan their own learning 

outside class. 

   6. Memorize and use approximately 2,750-3,250 English words necessary to communicate 

in the workplace context. 

   7. Have responsibility and ethical awareness.    

 

LNG 321 Academic Reading and Writing in International Contexts  3 ( 3-0-6)

  (การอานและการเขียนเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ)   

วิชาบังคับกอน : LNG 221 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ (Academic 

English in International Contexts) และ/หรือLNG 222  การฟงและการพูดเชิงวิชาการใน

บริบทนานาชาติ (Academic Listening and Speaking in International Contexts)/ หรือ

มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ O-NET ไมตํ่ากวา 76% (ตามเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ) 

 The course aims at developing confidence and academic reading and writing skills 

necessary for learners in an international program. The teaching and learning styles involve 

an integration of English into learners’ content areas to enable them to read academic 

articles in their chosen fields. Learners will be able to extract main points from the text, 

purposefully select required information to support their writing, write different forms of 

ABC
Highlight
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reports in their fields, use information obtained from reading and their own experience in 

writing an essay, and effectively use references and citations throughout the writing process. 

 รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทักษะการอานและการเขียนเชิงวิชาการท่ีจําเปน

สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการบูรณาการภาษาอังกฤษเขา

กับเนื้อหาในสาขาวิชาของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถอานบทความทางวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะทาง 

ผูเรียนจะสามารถแยกแยะประเด็นหลักจากบทความได สามารถเลือกขอมูลท่ีจําเปนเพื่อสนับสนุนงานเขียน

ของตนได สามารถเขียนรายงานในรูปแบบตาง ๆ ในสาขาของตนเองได สามารถใชขอมูลท่ีไดจากการอานและ

ประสบการณของตัวเองในการเขียนเรียงความ และสามารถใชการเขียนอางอิงไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด

กระบวนการเขียนงานของตนได 

Learning outcomes 

1. Read and identify significant points in articles on familiar subjects . 

2. Scan longer texts so as to locate desired information and gather information from 

different parts of a text, in order to fulfill a specific task . 

3. Write clear, detailed texts on a variety of subjects related to their field of interest, 

synthesizing and evaluating information and arguments from a number of sources . 

4. Use appropriate citations and references.  

5. Have responsibility and ethical awareness. 

 

LNG 421 Critical Reading         3 (3-0-6) 

           (การอานอยางมีวิจารณญาณ)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

This course covers the process of reading that goes beyond simply understanding a 

text.  It requiring students to consider and evaluate readings by identifying strengths and 

implications of readings in English. The course provides opportunities for the students to find 

the reading's weaknesses and flaws, which include recognising and analysing strategies and 

styles the author uses in different types of writings to identify potential bias in readings. 

Ultimately, the students are expected to be able to employ these skills for their academic 

context and in real lives. 

วิชานี้เนนใหผูเรียนศึกษากระบวนการอานในระดับท่ีสูงกวาระดับความเขาใจ  นักศึกษาตองสามารถ

พิจารณาและประเมินงานท่ีอานได สามารถระบุจุดแข็งและความหมายเชิงลึกของงานเขียนซึ่ งเปน

ภาษาอังกฤษ   นักศึกษาจะมีโอกาสฝกฝนการอานเพื่อหา จุดออนและขอบกพรองของบทความ และตระหนัก
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ถึงกลยุทธและวิธีการท่ีผูแตงใชในงานเขียนประเภทตาง ๆ  เพื่อสังเกตและแยกแยะอคติท่ีแฝงมาในงานเขียน  

และสามารถนําทักษะเหลานี้ไปประยุกตใชในบริบททางวิชาการและชีวิตจริง 

Learning outcomes: 

1. Develop critical thinking skills through readings. 

2. Identify the lines of logic and argument of the issues presented in the texts. 

3. Identify and evaluate facts and opinions of the reading texts. 

4. Recognise and analyse strategies and styles the author uses in different types of 

texts. 

5. Evaluate the texts by identifying their strengths and weaknesses. 

 

LNG 425 Intercultural Communication       3 (3-0-6) 

  (การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Basic principles of communication.  Concepts of intercultural communication.   How 

intercultural issues could affect elements in communication. Identifying problems and issues 

in intercultural communication, the language and culture in the media, and computer-

mediated intercultural communication through task-based activities and mock-up research 

projects.    Critical understanding of strategies used in intercultural communication for 

success in social and professional contexts.  

หลักการส่ือสารเบ้ืองตน แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางวัฒนธรรม ประเด็นทางการส่ือสาร

ระหวางวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการส่ือสาร  การระบุปญหาและประเด็นตางๆ ท่ีเกิดจากการส่ือสารระหวาง

วัฒนธรรม การใชภาษาและวัฒนธรรมในส่ือรูปแบบตางๆ รวมถึงการส่ือสารออนไลน โดยผานกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ Task-based และการทดลองทําโครงการวิจัยยอย เพื่อพัฒนาความเขาใจเชิงวิพากษเกี่ยวกับ

ทฤษฎีและกลยุทธในการส่ือสารระหวางวัฒนธรรมในสังคมท่ัวไปและ ในการทํางานสามารถอธิบายและ

ประยุกตใชทฤษฎีทางการส่ือสารเพื่อใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารขามวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

Learning outcomes:  

1. Explain and apply communication theories for effective use English in intercultural 

settings. 

2. Define ‘culture’ and utilise related theories to analyse communication styles and 

expectations of people from different cultures in different contexts. 
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3. Show understanding of one’s self and accept others. Be able to adjust one’s self to 

cultural differences for appropriate self expression. 

 

LNG 250 Thai for Communication and Careers      3 (3-0-6) 

  (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

General knowledge of communication and language for communication, basic 

knowledge of listening and developing listening skills, basic knowledge of reading and 

developing reading skills, basic knowledge of speaking and developing speaking skills, basic 

knowledge of writing and developing writing skills, application of listening, reading, speaking 

and writing skills for careers. 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ือสารและภาษาเพื่อการส่ือสาร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฟงและการ

พัฒนาทักษะการฟง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานและการพัฒนาทักษะการอาน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ

พูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การ

ประยุกตใชทักษะการฟง การอาน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ 

Learning outcomes:  

1. บอกองคประกอบของการส่ือสารและขอบกพรองในการส่ือสารได 

2. ฟงเพื่อวิเคราะห ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องท่ีกําหนดได 

3. พูดเลาเรื่องตามหัวขอท่ีกําหนดใหได 

4. อานจับใจความสําคัญจากขอความท่ีกําหนดใหได 

5. เขียนขยายประโยคใจความสําคัญเปนยอหนาท่ีสมบูรณได 

6. สามารถเขาใจองคประกอบ บทบาทและหนาท่ีของการจัดการประชุม และสามารถจัดการประชุมได 

 

 

 

 

 

LNG 251 Speaking Skills in Thai        3 (3-0-6) 

  (ทักษะการพูดภาษาไทย) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

General knowledge of communication and speaking, narrative, job interview, giving 

opinions and discussion. 
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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ือสารและการพูด  การพูดเลาเรื่อง  การสัมภาษณเพื่อสมัครงาน  การพูด

แสดงความคิดเห็น และการอภิปราย 

Learning outcomes:  

1. บอกองคประกอบของการส่ือสารและการพูด ความสําคัญของการพูด และอุปสรรคของการส่ือสารได 

2. เรียนรูหลักการพูดประเภทตาง ๆ และเลือกใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับการพูดในแตละประเภท 

เชน การพูดเลาเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย   

3. เขียนโครงเรื่องบทพูดประเภทตาง ๆ ได เชน การพูดเลาเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น และการ

อภิปราย   

4. พูดประเภทตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เชน การพูดแนะนําตัว การพูดเลาเรื่อง การตอบคําถาม

สัมภาษณงานรายบุคคล การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย 

 

LNG 252 Writing Skills in Thai         3 (3-0-6) 

  (ทักษะการเขียนภาษาไทย) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

Basic knowledge of writing, using words and sentences, describing ideas, outline 

writing, paragraph writing, essay writing and different types of articles writing. 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเขียน การใชคําและประโยค การใชภาษาถายทอดความคิด การเขียนโครง

เรื่อง การเขียนยอหนา การเขียนเรียงความ และการเขียนบทความประเภทตาง ๆ  

Learning outcomes:  

1. เขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง           

2. บอกขอบกพรองของการใชภาษาในงานเขียนได 

3. เรียนรูหลักการเขียนประเภทตาง ๆ และเลือกใชภาษาเพื่อถายทอดความคิดไดอยางสรางสรรคเหมาะสม

กับบริบทในการเขียน เชน ยอหนา เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ 

4. เขียนโครงเรื่องการเขียนประเภทตาง ๆ ตามหัวขอท่ีกําหนดใหหรือตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจได เชน 

ยอหนา เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ 

5. เขียนการเขียนประเภทตาง ๆ ตามหัวขอท่ีกําหนดใหหรือตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจได เชน ยอหนา 

เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ  
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงไประหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx หมายเหตุ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หนวยกิต  

วิชาบังคับ 25 หนวยกิต วิชาบังคับ 25 หนวยกิต  

1. กลุมวิชาสุขพลานามัย     1. กลุมวิชาสุขพลานามัย      

 GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-2)  GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-2) คงเดิม 

2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต   

 GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิต 

(Man and Ethics of living) 

3(3-0-6) GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิต 

(Man and Ethics of living) 

3(3-0-6) คงเดิม 

3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต    3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต     

GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา 

(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3-0-6) GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา 

(Learning and Problem Solving Skills) 

3(3-0-6) คงเดิม 

4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ  4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ   

GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด  (Miracle of Thinking) 3(3-0-6) GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด  (Miracle of Thinking) 3(3-0-6) คงเดิม 

5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม  5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม   

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of life) 3(3-0-6) GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of life) 3(3-0-6) คงเดิม 

6. กลุมวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  6. กลุมวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา 

(Modern Management and Leadership) 

3(3-0-6) GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา 

(Modern Management and Leadership) 

3(3-0-6) คงเดิม 

7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    

หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรภาษาไทย   

LNG 101 ภาษาอังกฤษท่ัวไป  

(General English) 

3(3-0-6) LNG 120 ภาษาอังกฤษท่ัวไป  

(General English) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

PhetratWit
Highlight
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LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 

(Technical English) 

3(3-0-6) LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

(Academic English) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

LNG 103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในท่ีทํางาน 

(English for Workplace Communication) 

3(3-0-6) -  ปรับช่ือวิชา รหัสวิชา (LNG 223) 

และยายไปเปนวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ   

LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา

นานาชาติ 

(Academic English for International Students) 

3(3-0-6) LNG 221 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 

(Academic English In International Contexts) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

LNG 106 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ 

(Academic Listening and Speaking) 

3(3-0-6) LNG 222 การฟงและการพูดเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ 

(Academic Listening and Speaking in International Contexts) 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ปรับช่ือวิชา 

LNG 107 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  

(Academic Reading and Writing) 

3(3-0-6) -  ปรับช่ือวิชา รหัสวิชา (LNG 321) 

และยายไปเปนวิชาเลือกเสรี 

วิชาบังคับเลือก  

โดยรายวิชาตองไมอยูในกลุมวิชาเดียวกัน 

6 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก  

โดยรายวิชาตองไมอยูในกลุมวิชาเดียวกัน 

6 หนวยกิต  

1. กลุมวิชาสุขพลานามัย  1. กลุมวิชาสุขพลานามัย   

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic Health Development) 

3(3-0-6) GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic Health Development) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร 

(Art and Science of Cooking and Eating) 

3(3-0-6) GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร 

(Art and Science of Cooking and Eating) 

3(3-0-6) คงเดิม 

2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต  2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต   

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(The Philosophy of Sufficiency Economy) 

3(3-0-6) GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(The Philosophy of Sufficiency Economy) 

3(3-0-6) คงเดิม 

ABC
Highlight

ABC
Highlight

ABC
Highlight

ABC
Highlight

ABC
Highlight

ABC
Highlight
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GEN 212 การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณดวยวิถีพุทธ 

(Mind Development through Buddhism for a 

Fulfilling Life) 

3(2-2-6) GEN 212 การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณดวยวิถีพุทธ 

(Mind Development through Buddhism for a 

Fulfilling Life) 

3(2-2-6) คงเดิม 

GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร 

(Ethics in Science-based Society) 

3(3-0-6) GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร 

(Ethics in Science-based Society) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ 

(Personality Development and Public Speaking) 

3(2-2-6) GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในท่ีสาธารณะ 

(Personality Development and Public Speaking) 

3(2-2-6) คงเดิม 

GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

(Science and Art of Living and Working) 

3(3-0-6) GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

(Science and Art of Living and Working) 

3(3-0-6) คงเดิม 

3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต  3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต   

GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย 

(Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 

1(0-2-2) (S/U) GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย 

(Thai Society, Culture and Contemporary Issues) 

1(0-2-2) (S/U) คงเดิม 

GEN 223 การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ 

(Disaster Preparedness) 

3(3-0-6) GEN 223 การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ 

(Disaster Preparedness) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 224 เมืองนาอยู (Livable City) 3(3-0-6) GEN 224 เมืองนาอยู (Livable City) 3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 225 การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

(Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 

3(1-4-4) GEN 225 การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

(Reflective Journal Writing for Self-Improvement) 

3(1-4-4) คงเดิม 

GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม 

(The history of civilization) 

3(3-0-6) GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม 

(The history of Civilization) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ 

(Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6) GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ 

(Integrative Social Sciences) 

3(3-0-6) คงเดิม 

4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ  4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ   
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GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน 

(Community Based Research and Innovation)  

3(3-0-6) GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน 

(Community Based Research and Innovation)  

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6) GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning) 3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 332 การเลาเร่ืองวิทยาศาสตร  

(Sciences Storytelling) 

3(3-0-6) GEN 332 การเลาเร่ืองวิทยาศาสตร  

(Sciences Storytelling) 

3(3-0-6) คงเดิม 

5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม  5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม   

GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดําเนินชีวิต 

(Chinese Philosophy and Ways of Life) 

3(3-0-6) GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดําเนินชีวิต 

(Chinese Philosophy and Ways of Life) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 341 ภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

(Thai Indigenous Knowledge) 

3(3-0-6) GEN 341 ภูมิปญญาทองถ่ินไทย 

(Thai Indigenous Knowledge) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

(Culture and Excursion) 

3(2-2-6) GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

(Culture and Excursion) 

3(2-2-6) คงเดิม 

6. กลุมวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ  6. กลุมวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ    

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน (Technology and Innovation for Sustainable 

Development)  

3(3-0-6) GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน (Technology and Innovation for Sustainable 

Development) 

3(3-0-6) คงเดิม 

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology) 3(3-0-6) GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology) 3(3-0-6) คงเดิม 

7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร    

LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม 

(Learning Language and Culture) 

3(3-0-6) LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม 

(Learning Language and Culture) 

3(3-0-6) คงเดิม 

LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

(English through Independent Learning) 

3(3-0-6) LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

(English through Independent Learning) 

3(3-0-6) คงเดิม 
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LNG 231 สุนทรียะแหงการอาน (Reading Appreciation) 3(3-0-6) LNG 231 สุนทรียะแหงการอาน (Reading Appreciation) 3(3-0-6) คงเดิม 

LNG 232 การแปลเบื้องตน (Basic Translation) 3(3-0-6) LNG 232 การแปลเบื้องตน (Basic Translation) 3(3-0-6) คงเดิม 

LNG 233 การอานอยางมีวิจารญาณ (Critical Reading) 3(3-0-6) LNG 421 การอานอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reading) 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

LNG 234 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) LNG 425 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  

(Intercultural Communication) 

3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา 

LNG 235 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานชุมชน 

(English for Community Work) 

3(2–2–6) LNG 235 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานชุมชน 

(English for Community Work) 

3(2–2–6) คงเดิม 

LNG 243 การอานและการเขียนเพ่ือความสําเร็จในวิชาชีพ 

(Reading and Writing for Career Success) 

3(3-0-6) LNG 243 การอานและการเขียนเพ่ือความสําเร็จในวิชาชีพ 

(Reading and Writing for Career Success) 

3(3-0-6) คงเดิม 

LNG 294 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ 

(Thai for Communication and Career)  

3(3-0-6) LNG 250 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและงานอาชีพ 

(Thai for Communication and Careers) 

3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา 

LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย 

(Speaking Skills in Thai) 

3(3-0-6) LNG 251 ทักษะการพูดภาษาไทย 

(Speaking Skills in Thai) 

3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา 

LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

(Writing Skills in Thai) 

3(3-0-6) LNG 252 ทักษะการเขียนภาษาไทย 

(Writing Skills in Thai) 

3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสวิชา 

LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 3(3-0-6) LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 3(3-0-6) คงเดิม 

 
 

 

 

 




