สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 235 (6 มีนาคม 2562)

โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา
วิชาบังคับ
- กลุมวิชาสุขพลานามัย
- กลุมวิชาบูรณาการ
- กลุมวิชาภาษา
วิชาบังคับเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
25 หนวยกิต
1 หนวยกิต
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
31 หนวยกิต

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
สายวิชาภาษา
สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป/คณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวของ

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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. กลุม วิชาการคิดอยางมีระบบ
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. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ปกติ LNG 120
ภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)
LNG 220
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic English)
LNG XXX ………………………………………
(…………………………………………)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 ขึ้นอยูกับระดับคะแนนตามที่สายวิชา
ภาษากําหนด ซึ่งอาจเปนวิชาภาษาในระดับที่สูงขึ้นถานักศึกษามีผลคะแนนเปนไปตามเกณฑ
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 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ
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 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
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GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวติ และการทํางาน
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 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
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
(Managerial Psychology)
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม
(Learning Language and Culture)
LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง
(English through Independent Learning)
LNG 231 สุนทรียะแหงการอาน
(Reading Appreciation)
LNG 232 การแปลเบื้องตน
(Basic Translation)
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
(English for Community Work)
LNG 243 การอานและการเขียนเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพ
(Reading and Writing for Career Success)
LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Careers)
LNG 251 ทักษะการพูดภาษาไทย
(Speaking Skills in Thai)
LNG 252 ทักษะการเขียนภาษาไทย
(Writing Skills in Thai)
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)
LNG 421 การอานอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Reading)
LNG 425 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(0-6-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (2-2-6)
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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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

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

1.2

1.3

1.4

2. ความรู

2.1

2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปญญา
2.4

3.1

3.2

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

  



            

 







   

  

     

 

  




     







 






      
 



5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4

 


6.1

6.2

6.3

  


      

   

      

    



6. การเรียนรู
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1

GEN 222 Thai Society,
Culture and
Contemporary Issues
GEN 223 Disaster
Preparedness
GEN 224 Liveable City
GEN 225 Reflective
Journal Writing for SelfImprovement
GEN 231 Miracle of
Thinking
GEN 232 Community
Based Research and
Innovation
GEN 241 Beauty of Life

1.2

1.3

1.4

2. ความรู

2.1

2.2

2.3

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะ
ทางปญญา
2.4

    

3.1

3.2

3.3



4.1

4.2

     

 

 

    

 



 

 



      
 

   

     

GEN 242 Chinese
Philosophy and Ways of
  
Life

   

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

   

  



4.3

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4



6.1

6.2

6.3

    

           
  







   





   



 





   

   





  

 

  

 

  

6. การเรียนรู
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1

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

1.2

1.3

1.4



2. ความรู

2.1

2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปญญา
2.4

3.1

3.2

     





  
  




3.3

4.1







 

4.2

4.3

 

4.5

4.6

4.7

  











      







6.1

6.2



6.3

   

 



   



      
   

     

 

4.8

6. การเรียนรู



        


4.4

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4

       

 

     


เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1

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

1.2

1.3

 


1.4

2. ความรู

2.1

2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปญญา
2.4

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

6. การเรียนรู

6.1

6.2

6.3

      

  

     

 



  





   


3.3

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4

             

 



3.2

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1

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

1.2

1.3

1.4

2. ความรู

2.1



2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปญญา
2.4

3.1

 

3.2

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1

4.2

4.3





4.4

4.5





4.6

4.7









  



           







 















 

  



  

 

4.8

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4

6. การเรียนรู

6.1

 



6.2

6.3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1

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

1.2

1.3

1.4

2. ความรู

2.1

2.2

2.3

3. ทักษะ
ทางปญญา
2.4

3.1

3.2

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

3.3

4.1

4.2

4.3













 







 





       







 



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4




 

6. การเรียนรู

6.1

6.2

 





 





 







   







 





6.3
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1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย
1.2 การรับรูและใหคุณคา
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น
2. ดานความรู
2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น
2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ/งานที่รับผิดชอบ
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 สุขภาพและอนามัยที่ดี
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร
5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
5.4 การใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
6. ดานการเรียนรู
6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน
6.2 การเรียนรูดวยตนเอง
6.3 การเรียนรูและเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
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ภาคผนวก
ก. คําอธิบายรายวิชา
GEN 101 พลศึกษา
1(0–2–2)
(Physical Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่ อใหเกิดความรูค วามเข าใจถึง ความจําเป น ในการเลน กีฬ าเพื่ อสุ ขภาพ
หลั กการออกกํ าลัง กาย การป อ งกัน การบาดเจ็ บจากการเล น กีฬ า โภชนาการ และวิท ยาศาสตรก ารกี ฬ า
ตลอดจนฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่
เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกามารยาท ที่ดีในการ
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
ที่ดี
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนแนวคิดในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางาน ตามแบบอยางที่ดีที่เปนแนว
ทางการปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดตั้งเปาหมายในการพัฒนาใหบัณฑิตของ
มหาวิท ยาลั ยเป น บั ณ ฑิ ต ที่เกง และดี และมี จรรยาบรรณในวิชาชี พ ตลอดจนปลูก ฝง ใหนั ก ศึก ษาเขาใจถึ ง
วิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ องคความรู เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ความเปนพลเมือง และนําความรูและ
ความถนัด ในวิชาชีพ ของตนไปใช ในการพั ฒ นาตนเองตลอดระยะเวลาที่ ศึกษาอยู ในมหาวิทยาลัยและสื บ
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ตอเนื่องไปถึงการดําเนินชีวิตเพื่อประโยชนแหงตนเองและผูอื่น เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
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. นักศึกษาสามารถนําความรูความถนัดของตนเองมาใชในการพัฒนาโครงการที่เปนประโยชนตอสวนรวม
โดยคํานึงถึงผูเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
2. นักศึกษามีความเขาใจในบทบาทหนาที่การทํางานของตน และสามารถรับผิดชอบการทํางานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
3. นักศึกษามีความเขาใจในพื้นฐานที่มาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศนและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เนนการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของนักศึกษา ฝกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการ
ความรูและกระบวนการการเรียนรู ผานการทําโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เนนการกําหนดเปาหมายทางการ
เรียนรู รูจักการตั้งโจทย 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. นั กศึ ก ษาเขา ใจและสามารถนํ ากระบวนการในการแกป ญ หามาใช ในการออกแบบแนวทางในการ
แกปญหาตามโจทยที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสม
2. นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาขอมูล วิเคราะห และแยกแยะขอมูล ขอเท็จจริงได
3. นักศึกษามีความเขาใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง
4. นักศึกษาสามารถสรางแบบจําลองในการตัดสิน ใจ การประเมิ น ผล ผานการนํ าเสนอผลงานไดอยาง
เหมาะสม
GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร
3( 3-0-6)
(Art and Science of Cooking and Eating)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูเรียน การเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรนํามา
ปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงสําเร็จไดอยางปลอดภัย การพัฒนาทักษะในการปรุงอาหารไดหลากหลาย
ดวยความประณี ต สวยงามและคุมคา การรูวิธีใช เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้ง สามารถใชภาชนะ
รองรับอาหารไดอยางคุมคา ประณีตและรักษสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ผูเรียนยังสามารถใชความคิดสรางสรรค
ในการรัง สรรค เมนูอ าหารใหม ๆ ที่ เกิด จากการผสมผสานเมนู อาหารจากหลากหลายวัฒ นธรรม (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. นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. นักศึกษาสามารถเลือกสรรวัตถุดิบที่ควรนํามาปรุงอาหารและเลือกอาหารที่ปรุงสําเร็จไดอยางปลอดภัย
3. นักศึกษารูวิธีการปรุงอาหารไดหลากหลายดวยความประณีต สวยงามและคุมคา
4. นักศึกษารูจักใช เก็บรักษา และบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถใชภาชนะรองรับอาหารไดอยางคุมคา
ประณีตและรักษสิ่งแวดลอม
5. นักศึ กษาสามารถปรุง อาหารแบบผสมผสานอาหารหลากหลายวัฒ นธรรม (Fusion Food) ไดอย าง
สรางสรรค
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GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3( 3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ผานมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด ความหมาย และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆที่สอดคลองกับวิถีชีวิตใน
ระดับ บุ คคล ชุม ชน องคกร และประเทศ รวมไปถึง กรณี ศึก ษาที่ เกี่ ยวขอ ง และกรณี ศึก ษาตามโครงการ
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 และการมีภูมิคุมกันที่ดี รวมทั้ง 2 เงื่อนไข อันไดแก
เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม
4. นักศึกษาสามารถหาทางออกในการเผชิญหนากับวิกฤติระดับบุคคล ระดับเครือขาย ระดับโลก โดยการ
ประยุกตแนวคิดตางๆ เขากับแนวเศรษฐกิจพอเพียง
GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ
3(2-2-6)
(Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนานักศึกษาทางดานจิตใจ ใหเปนผูที่มีจิตใจเขมแข็งมั่นคง ดีงาม มีความสุข
ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาทางดานปญญาเพื่อใหเขาถึงสัจธรรมของชีวิต โดยผานกระบวนการ
ปฏิบัติสมาธิภาวนาตามหลักมหาสติปฏฐาน 4 (หมวดกายานุปสสนา) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by doing) การบรรยายเกี่ยวกับสมาธิ เชน ประโยชนของสมาธิ การนําสมาธิไปใชในชีวิต
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ประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการทํางาน ความแตกตางระหวางสมถะและวิปสสนา และการบรรยาย
ธรรมะในหัวขอที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 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. นั ก ศึ ก ษาเห็ น คุ ณ ค า ของการพั ฒ นาจิ ต ใจตนเอง โดยฝ ก หั ด จั ด การพั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ง ามเป น
คุณประโยชนขึ้นมา และทําใหเขมขนแข็งแรง พรอมกับลดละกําจัดกิเลส ไดแก ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ฯลฯ ใหเบาบางไป
2. นักศึกษาเห็น ประโยชนของการฝกสมาธิ ตั้ง ใจเรียนรูและฝกฝนการทําสมาธิภาวนาอยางจริงจังจนมี
สมาธิที่พัฒนาขึ้นอยางไดผลจริง
3. นั ก ศึ ก ษาเข า ใจหลั ก ธรรมคํ า สอนว า เป น เรื่ อ งใกล ตั ว และเป น สากล สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได
4. นักศึกษามีความเจริญงอกงามในคุณธรรม จริยธรรม จิตใจแนวแนกาวไปในกุศลธรรม มีความสงบ เบิก
บาน เอิบอิ่ม สดชื่น ผองใส และเปนสุข
5. นั ก ศึก ษามี ค วามรูค วามเข าใจเรื่ อ งธรรมชาติ ข องชี วิต เชื่ อ ในเรื่ อ งกฎแห ง กรรม มี ความมุ ง มั่ น ที่ จ ะ
ประกอบแต กุ ศ ลกรรมและหลี ก เลี่ ย งอกุ ศ ลกรรมทั้ ง หลาย มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เป น พื้ น ฐาน มี
จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ
6. นักศึกษามีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ มีความอดทน อดกลั้น และคํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคมและบุคคลรอบขางที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
7. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได โดยสามารถสื่อสาร รับฟงความคิดเห็น และแกปญหาที่เกิดขึ้น
ในทีม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปสูเปาหมายที่วางไวได
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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
วิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร สวนที่สองรับผิดชอบโดยภาควิชาที่เปนผูรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
สวนที่ 1 แนะนํา ใหความรูเบื้องตน สรางความเขาใจ และเชื่อมโยงประเด็นดานสังคม วัฒนธรรม
และภาษา รวมทั้ง เหตุการณ ปจจุบัน ในประเทศไทย การประยุกตนําความรูไปใชแกปญ หาทามกลางความ
หลากหลายทางแนวคิดและวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคม การสรางเครือขาย การ
สรางความเขาใจลักษณะและแนวโนมของสังคมไทยรวมสมัย (15 ชั่วโมง)
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.
สวนที่ 2 นักศึกษาตองมีสวนรวมในการศึกษาทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรหรือศาสตรวิชา
ตางๆ ในสวนที่สองของวิชานี้ประกอบไปดวยการบรรยาย การอภิปราย หรือโครงการขนาดเล็ก ที่เกี่ยวกับ
บริบทของสังคมไทยรวมสมัยโดยนักศึกษาสามารถนําความรูทางวิชาการมาแกไขปญหาในสังคม (15 ชั่วโมง)
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. นักศึกษาเขาใจที่มาและความหมายของสังคมวัฒนธรรมไทย
2. นั ก ศึ ก ษาสามารถสรา งกระบวนการเชื่ อ มโยงความเข าใจระหว างสั ง คมวัฒ นธรรมไทยและบริ บ ท
เหตุการณปจจุบันของประเทศ
3. นักศึกษาสามารถประยุกตใชองคความรูทางสังคมวัฒนธรรมในการแกปญหาตางๆ
4. นักศึกษาตระหนักถึงการมีแนวคิดและวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเด็นหัวขอเดียวกัน
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GEN 223 การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
3(3-0-6)
(Disaster Preparedness)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเรี ย นรู เกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ เป น สหวิ ท ยาการในการนํ า เอาความรู ท างเทคนิ ค และความรู ท าง
สังคมศาสตรมารวมกันใชติดตามสถานการณภัย ประเมินความเสี่ยง วางแผนรับมือและการลดผลกระทบบน
ฐานของการรวมมือกันบน "กรอบการทํางานขามหนวยงานในการรับมือวิกฤติ" ที่ประกอบดวย 4Cs คือ การ
เข า ใจรั บ รู ถึ ง ภั ย (cognition) การสื่ อ สาร (communication) การประสานงานร ว มมื อ กั น จั ด การภั ย
(coordination) และการควบคุมภัย (control) ในสถานการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถแกไขปญหา
ในสถานการณดวยความยืดหยุนในภาวะที่มีความซับซอน โดยมีความเขาใจทั้งเทคโนโลยีและระบบสังคมที่
เชื่อมโยงกัน ปรับตัวไดเมื่อภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น
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. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณ ภัยธรรมชาติ มีความรูเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ
ตั้งแตระดับบุคคลเกี่ยวกับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ความรูระดับชุมชนในเตรียมพรอมรับมือภัย
พิบัติ ความรูระดับทองถิ่น-จังหวัดในวงจรการบริหารจัดการสาธารณภัย ไปจนถึงความรูระดับประเทศ
เกี่ยวกับองคกร กฎหมายที่เกี่ยวของ และระบบการใหความชวยเหลือของประเทศไทย
2. นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะหความเสี่ยง มีทักษะในการสื่อสาร ในการสรางความรวมมือและการ
ปรับตัวกับภัยพิบัติ
3. นักศึกษามีความตระหนักในการลดความเสี่ยงจากภัยตาง ๆ ที่มีโอกาสจะเผชิญไดในชีวิตประจําวัน
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GEN 224 เมืองนาอยู
3(3-0-6)
(Liveable City)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนแนวคิดในการทําความเขาใจและสรางความตระหนักตอสภาพปญหาของเมือง ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดํารงอยูในเมือง และแนวทางในการสรางเมืองนาอยูที่จะมีสวนสนับสนุน
ใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีทัศคติและความตระหนักตอการมีสวนรวมกับ
ปญหาของเมืองในฐานะพื้นที่การใชชีวิต รวมถึงทัศนคติในการสรางประโยชนสวนรวมตอสังคม และความเปน
เมืองในการตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบและยอมรับความหลากหลายทางสังคม นอกจากนี้ รายวิชานี้มี
แนวคิ ด ในการสร างความเข า ใจและความตระหนั ก ต อ เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั ง ยื น 2030 (Sustainable
Development Goals–SDGs 2030) ซึ่ ง เป น เป าหม ายห นึ่ งที่ มี ความ สํ า คั ญ ทั้ งใน ระดั บน าน าชาติ
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. นักศึกษาสามารถเขาใจสาเหตุปญหาของเมืองและปจจัยที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา
ตั้งแตระดับปจเจกบุคคลจนถึงระดับโครงสรางทางสังคม
2. นักศึกษาเขาใจและสามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในแตละสภาพปญหาของเมืองกับ
ผลกระทบในชีวิตประจําวัน
3. นักศึกษาสามารถสื่อสารสรางความรวมมือในชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธกับกลุมคนตาง ๆ ในเมืองเพื่อ
สรางความรวมมือในการวิเคราะหและเสนอทางออกตอปญหาของเมือง
4. นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับเพื่ อนในการระดมความคิด รับฟง ความคิด เห็น แกป ญ หาและสราง
ชิ้ น งานเพื่ อ การบรรลุ เป า หมายในการสร า งชิ้ น งานจากการประยุ ก ต ป ระสบการณ แ ละความรู ใ น
ชีวิตประจําวันได
5. นักศึกษาตระหนักถึงปญหาของเมืองและเห็นคุณคาในการรวมมือกันจัดการกับปญหาของเมือง
6. นักศึกษามีวินัยในตนเองและคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและคนรอบขางที่อาจเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง
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GEN 225 การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
3(1-4-4)
(Reflective Journal Writing for Self-Improvement)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้เปนการพัฒ นาทักษะการเขียนที่นําเอาประสบการณในสถานประกอบการมาเปนหัวขอ
สะทอนคิดโดยมุงเนนความสําคัญของทักษะทางสังคมที่สอดแทรกอยูในการทํางานเฉพาะวิชาชีพ และพัฒนา
ความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินคุณลักษณะทางสังคมของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการทํางาน เครื่องมือใน
การวิเคราะหคุณลักษณะไดมาจากการประเมินตนเองและการประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหรือ
สายบังคับบัญ ชา 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 และรูจักนําเอาความคิดเห็นของผูอื่นมาเปนองคประกอบสําคัญ ในการ
ประเมินตนเอง
3. นักศึ กษาเขาใจความสําคัญ การเปลี่ย นแปลง การปรับ ตัว และการจัดการอารมณ ข องตนเองในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้ จะใหความหมาย หลักการ คุณ คา แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอนและ
พัฒ นานั กศึก ษาให มีการคิดเปนระบบ การคิ ดเชิง ระบบ การคิดเชิง วิพ ากษ และการคิด เชิง วิเคราะห การ
อธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวของกับการคิด นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง
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การเขียน โดยมีการทําตัวอยางหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดลอมและอื่นๆ
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 สามารถเชื่อมโยงความคิดได
อยางมีประสิทธิภาพ
GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน
3(3-0-6)
(Community Based Research and Innovation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงเนนผูเรียนรูจักชุมชนและนวัตกรรมชุมชน เรียนรูวิธีการสรางงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร
และกระบวนการออกแบบโครงงานนวัตกรรม โดยใชชุมชนบริเวณใกลเคียงมหาวิท ยาลัยเปน Social lab
สําหรับการเรียนรูและหาโจทยวิจัยที่เปน ปญ หาจริง ของชุมชน เรียนรูการวิเคราะหโจทยปญ หาและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย การวิเคราะหความสําคัญ ขอดีขอเสีย คุณคา/มูลคา และงบประมาณรายไดตนทุน
เรียนรูกระบวนการสรางและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม การออกแบบโครงงานอยางสรางสรรคและเนน
การสร างคุ ณ ค างานวิจั ย วิธี การสืบ ค น ข อมู ล การเขี ยนข อ เสนอโครงงาน และสว นท ายเป น การนํ าเสนอ
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 reallife 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 และไดเรียนรูชุมชนและนวัตกรรมชุมชนหลากหลายจากทั่วประเทศ
2. นัก ศึ ก ษาสามารถเขา ใจวิธีคิ ด กระบวนการออกแบบสรางสรรคแ ละสรางคุ ณ คา งานวิจั ยนวั ตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
3. นักศึกษาสามารถประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุงเปา การวิเคราะหโจทยปญ หาหาแนวทาง
แกปญหาดวยเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมายและผูใชงาน
4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหความสําคัญ ขอดีขอเสีย คุณคา/มูลคา และงบประมาณรายไดตนทุน เรียนรู
การเขียนขอเสนอโครงงาน การนําเสนอผลงานเพื่อขอทุนสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูใหทุน
โดยวิชานี้เปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาสลงพื้นที่จริง เชิญผูมีความรูตรงสาขาใหคําปรึกษา และเปดเวที
เชิญผูใชงานและผูสวนไดสวนเสียอื่นเขารวมรับฟงขอเสนอโครงงานของนักศึกษา
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับคุณ คาและความงามทามกลางความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม เนน ที่การรับรูคุณ คา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ ของมนุษย รับรูและ
เรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย 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 ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย
2. นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณคาและความงามดวยการใชความคิดสรางสรรค
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 โดยเนนย้ําเรื่องการสรางทัศนคติที่ถูกตองเพื่อการเรียนรูและการฝกทักษะ
ซึ่ง จะเปน สิ่งเสริมสรางความฉลาดทางอารมณ นอกจากนี้ยังมีเปาประสงคไปสูการทําความเขาใจประเด็น
สุขภาพกายผานหลักปรัชญาเตา มุงแสวงหลักการที่สามารถนําไปสูความสําเร็จ อาทิ ประเด็นการทํางานเปน
ทีม คุณสมบัติผูนํา เปนตน ในกระบวนการดังกลาว จะมีการนําเอาปรัชญาของจีนหลากหลายแนวทางมาเปน
เครื่องมือใหนักศึกษาไดสะทอนความคิด และนํามาประยุกตใชเพื่อยกระดับการใชชีวิตใหดียิ่งขึ้น
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 กลไกของการคิดอันกอตัวมาจากพื้นฐานการสั่งสมของประสบการณ
และสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขสวนที่เปนตนตอของพฤติกรรมอันกอใหเกิดปญหาได
3. นักศึกษาสามารถคิด พูด และทําสิ่งตาง ๆ ที่เปนประโยชนอยางมีหลักการและมีความมั่นใจ โดยสามารถ
ประยุกตใชศาสตรและศิลปดานการพูด การเขียน และการแสดงออกไดอยางเหมาะสม อันจะเปนหลัก
ในการพัฒนาตนใหสมบูรณพรอมตอโอกาสตาง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้น
4. นักศึกษาสามารถปรับทัศนคติของตนตอการศึกษาเลาเรียน เพื่อใหเกิดความสุขใน
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GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม เพื่อใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยเนนการสงเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองคประกอบของสุขภาพที่ดี ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพการ
ดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สุขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
การออกกําลังกายเพื่อพัฒ นาบุคลิกภาพจิตใจและอารมณ การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิต การฝกสติ
สมาธิ และการทําความเขาใจชีวิตการดําเนินชีวิตอยางบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอมูลการ
ตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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 ทั้งในดานโภชนาการ การออกกําลัง
กาย และสุขภาวะทางจิต เพื่อสุขภาพที่ดี
2. นักศึกษาสามารถประยุกตความรูที่ใชในการดูแลสุขภาพมาใชในการออกแบบการดูแลสุขภาพของตนเอง
ไดถูกตอง
3. นักศึกษามีสภาวะทางรางกายที่ดีขึ้นจากการปฎิบัติตามแผนการดูแลรางกายที่ออกแบบไวอยางเหมาะส
มกับบริบทของแตละบุคคล
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Ethics in Science-based Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูเรียน
จะตองศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องตนของตะวันตกและตะวันออก ผูเรียนจะตองเรียนรูการประยุกตใชทฤษฎี
เหลานี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และจะตองวิเคราะหวิจารณบทบาทของนักวิทยาศาสตร เพื่อจะ
ไดเกิดความเขาใจตอความซับ ซอนในประเด็น ทางจริยธรรมซึ่ง นักวิท ยาศาสตรในวิชาชีพดานตางๆ กําลั ง
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ประสบอยู โดยมุงเนนการประยุกตใชกรณีศึกษา การวิเคราะหและการวิจารณในหองเรียน จุดมุงหมายของ
วิช านี้ คื อ การส ง เสริ ม ให ผู เรี ยนพั ฒ นาความเขา ใจต อความคิ ดเห็ น ที่ ขั ดแย ง กั น ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสามารถใหความหมายและกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของตนเองซึ่งพัฒนาขึ้น
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. นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการเบื้องตนของทฤษฎีทางจริยศาสตร
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาทางจริยธรรมในบทบาทของนักวิทยาศาสตร
3. นั ก ศึ ก ษาสามารถให ค วามหมายและกํ าหนดมาตรฐานจริย ธรรมของตนเอง ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการ
วิพากษวิจารณรวมกันจากทัศนะตางๆ ได
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดและพัฒ นาการของมนุษยใน 5 ยุคไดแก ยุคกอนประวัติศาสตร ยุคโบราณ
ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม การศึกษาจะเนน
เหตุการณ สําคั ญ ซึ่ งสะท อนให เห็น ถึ งปรากฏการณ ที่สง ผลในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดจาก
คานิยมและทัศนคติที่สัมพันธกับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม รวมถึงความสามารถในการสื่อสาร
ผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยตางๆ 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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ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา
1. นักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบัน
2. นัก ศึกษาสามารถนํ าความรูทางประวัติศ าสตร แนวคิด เกี่ย วกับ การดํ าเนิน ชีวิ ต พฤติ กรรม ไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
3. นักศึกษาสามารถสื่อสารผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัยตางๆจนถึง
ปจจุบัน
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงสอนทักษะการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล หลักการแสวงหาความรูแบบอุปนัยและนิร
นัยการใชเหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใชเหตุผลในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
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. นักศึกษามีความรูความเขาใจเบื้องตนตอการใชเหตุผล
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการใชเหตุผล และสามารถที่จะใชเหตุผลไดอยางเหมาะสม
GEN 332 การเลาเรื่องวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Science Storytelling)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เนนการพัฒนาทักษะการเลาเรื่องวิทยาศาสตรใหตรงกับกลุมเปาหมายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนจะไดฝกฝนการจับประเด็น การเรียบเรียงลําดับความคิด และเทคนิคการนําเสนออยางสรางสรรคใน
รูปแบบที่หลากหลาย
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. นักศึกษามีความรูในดานการสื่อสารสาระทางวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับกลุมผูฟงประเภทตางๆ และนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการสื่อสาร
2. นัก ศึก ษาสามารถเขาใจและจับ ประเด็น ทางวิท ยาศาสตร เข าใจถึง เจตนาของผูส ง สาร และวิพ ากษ
ขาวสารที่ตองการสื่อได
3. นักศึกษามีวิธีการสื่อสารที่แตกตาง สรางสรรค เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
4. นักศึ กษามีความสามารถในการผลิต ชิ้นงานหรือ สื่อเผยแพรที่ส อดคลองกับ กลุ มเป าหมาย อี กทั้ง ยั ง
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล และผลิตผลงานเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5. นักศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธการสื่อสารและนําเสนอประเด็นการสื่อสารใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. นักศึกษารับฟงและทําความเขาใจกับความคิดของผูสงสารได สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะทีมงาน
ที่ดี มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ลานของกลุม รับฟงความคิดเห็นผูรวมงาน
7. นักศึกษามีความตระหนักในการนําความรูทางวิทยาศาตรในศาสตรของตนมาชวยตอบโจทยสังคมได
อยางเหมาะสม
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาเรี ย นรูเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และภู มิ ป ญ ญาไทยในแง มุ ม ต า งๆ ทั้ ง ทางวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น หลักการแสวงหา
ความรูดวยตนเองในทองถิ่นตางๆ สามารถชี้ใหเห็นไดวาการแสวงหาความรูดวยตนเองวาเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นไดตลอดชีวิต 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. นักศึกษาเขาใจความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
2. นักศึกษาเขาใจรับรูคุณคาและตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
3. นักศึกษาสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองในทองถิ่นอยางเปนระบบ
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GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคกร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร 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
การทํางานเบื้องตนไดอยางเหมาะสม
4. นักศึกษาสามารถวิเคราะหคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองใหมีทักษะ
ผูนําไดอยางเหมาะสม
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Technology and Innovation for Sustainable Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่ยั่งยืนและ
ผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการสังเคราะหและพัฒนา
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเพื่ อ เสริ ม สร างความแข็ ง แกรง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมฐานป ญ ญา ตลอดจน
จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใชประโยชน และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและ
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. นักศึกษาอธิบายถึงบทบาทและความสัมพันธของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีตอการพัฒ นาในบริบท
ตางๆ ได
2. นักศึกษาอธิบายถึงความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ได
3. นักศึกษามีทักษะในการใชเครื่องมือ เทคนิค และกระบวนการในการสรางสรรคนวัตกรรมที่สงผลตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืนได
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ ซึ่งรวมถึงปจจัยทาง
จิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย ไดแก ทัศนคติ การสื่อสาร อิทธิพลของสังคมและ
แรงจูง ใจ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ 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. นักศึกษาสามารถวิเคราะหอธิบายแนวทางในการแกปญหาพฤติกรรมการทํางานที่เกิดขึ้นและแนวทางกา
รสงเสริมและพัฒนาบุคคลเพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษาสามารถนําความรูเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยาในเรื่องการจูงใจและการจัดการพฤติกรรมมา
ประยุกตใชตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน
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GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิช านี้ มีวัตถุป ระสงคจะพั ฒ นาบุ คลิกภาพและทัก ษะการพูด ในที่ สาธารณะของผูเรียน โดยพัฒ นา
คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญดังนี้ กิริยาทาทาง การแตงกาย และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในการสื่อสาร
การใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโนม
นาวจิตใจผูอื่นได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
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. นักศึกษาเขาใจถึงจิตวิทยาการสื่อสาร และสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
4. นักศึกษาสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง ในการนําเสนองาน และการพูดในที่สาธารณะ
GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
3(3-0-6)
(Science and Art of Living and Working)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การใชศาสตรและศิลป ในการดําเนิน ชีวิตและการทํางาน บุคลิกภาพและการแสดงออกทางสังคม
ความฉลาดทางอารมณ การคิดวิเคราะหดวยเหตุผล การแกปญ หาอยางสรางสรรค คุณ คาชีวิต การพัฒ นา
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
วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสัง คมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒ นธรรม ดาน
เศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่ไดรับความสนใจ
ในปจจุบัน อาทิเชน ปญหาดานความแตกตางทางชาติพันธุ ปญหาการกระจายทรัพยากร ปญหาความไมมั่นคง
ทางการเมือง และปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม 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. นักศึกษาสามารถวิเคราะหเหตุการณที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมศาสตรในปจจุบันได
3. นัก ศึกษาสามารถวิ เคราะหเชื่ อมโยงประเด็น ทางสั ง คมศาสตร 4 ดาน ไดแ ก ด านสั ง คมวัฒ นธรรม
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม
4. นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นทางสังคมศาสตร ษาสนใจไดที่นักศึก
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มีเนื้อหามุงใหผูเรียนรูจักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทั้งภายในและตางประเทศ
วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใชการทองเที่ยวเปนสื่อกลางในการเรียนรูรวมทั้งการใชภาษาในการสื่อสารและการ
บริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยว
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. นักศึกษามีความเขาใจความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมที่อยูในรูปของวิถีชีวิต
2. นักศึกษามารถนําเสนอรูปแบบและอธิบายโครงสรางขององคประกอบทางวัฒนธรรมไดวาสัมพันธกันสา
อยางไร มีผลกระทบอยางไรกับสังคมรอบขาง
3. นักศึกษาสามารถนําเสนอภาพและฝกการเขียนแสดงความคิดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมที่ตนเองไดเดินทาง
ไปสัมผัสมาได
4. นักศึกษาสามารถระบุการเดินทางและการทองเที่ยวไดความแตกตางระหวาง
LNG 120

General English
3 (3-0-6)
(ภาษาอังกฤษทั่วไป)
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 miniproject. To accomplish the tasks, the students are expected to develop language skills and
apply strategies learned throughout the course.
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาใหกับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน กับการฝกทักษะทางภาษา
ทั้ง 4 ดาน ตลอดจนกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรูไปพรอมกัน เพื่อใหนักศึกษา
เขาใจและใชภาษาอังกฤษไดคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุงเสริมสรางทักษะการเรียนรูตลอด
ชีวิ ต ให กั บ นั ก ศึ ก ษา ด วยการผสานการเรีย นรู ด วยตนเองในศู น ย ก ารเรีย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง กั บ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามความจําเปนของแตละคน ดวยการทํากิจกรรมหรือโครงงาน
ขนาดเล็ก ในการทํากิจกรรมและโครงงานดังกลาว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะและประยุกตใชภาษาที่
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.
รายวิชามุงเนนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน โดยเนน การฝกใชทักษะเหลานี้ผานการสื่อสารในการทํางานดานวิชาการและการสื่อสารเชิง
เทคนิค ผูเรียนจะไดเรียนรูผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อพัฒ นาทัศนคติที่ดีและเสริมสรางความ
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.
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จําเปนสําหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ โดยมีการเรียนรูและการสอนที่เกี่ยวของกับการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4
ดาน รวมไปถึงทักษะการคิดและการเรียนรูดวยตนเอง ในแงของการอาน รายวิชานี้มุงเนนไปที่การอานเพื่อจับ
ใจความหลัก การสรุปความ การอานเชิงวิจารณ และการตีความ ผานการใชเนื้อหาในสถานการณจริง ในแง
ของการเขียน เนนการเขียนเชิงกระบวนการและการเขียนเชิงวิชาการเพื่อใหผูเรียนสามารถใชขอมูลที่ไดจาก
การอานมาสนับสนุนงานเขียนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในแงของการพูด เนนการแสดงความคิดเห็นและ
การแลกเปลี่ยนขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในสาขาวิชาของผูเรียน หรือสาขาวิชาที่ผูเรียนสนใจ 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.
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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.
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทักษะการฟงและการพูดเชิงวิชาการที่จําเปน
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการบูรณาการภาษาอังกฤษเขา
กั บ เนื้ อ หาในสาขาวิ ช าของผู เรี ย น เพื่ อ ให ผู เรี ย นสามารถคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณและสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถฟงสุนทรพจนและการบรรยายตางๆ ในสาขาที่สนใจ แลกเปลี่ยนและแสดง
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)
(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทํางาน)
วิ ช าบั ง คั บ ก อ น : 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
รวบรวมปรับปรุงโดย EDS เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 235 (6 มีนาคม 2562)

presentations. Students will undertake activities that foster the understanding of cultures for
effective international communication.
รายวิชามุงเนนการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถแนะนําตนเองและแนะนํา
ผูอื่นไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ มีสวนรวมในการอภิปราย นําเสนอความคิดเห็น ทําโนตยอและเขียน
ขอความระดับยอหนาในสถานการณตางๆ ได นอกจากนี้ รายวิชายัง ครอบคลุมการเขียนขอความเชิงธุรกิจ
และการนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะไดทํากิจกรรมที่เสริมสรางความเขาใจในวัฒนธรรมเพื่อ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในระดับสากล
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)
วิชาบังคับ กอ น : LNG 221 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ (Academic
English in International Contexts) และ/หรือ LNG 222 การฟงและการพูดเชิงวิชาการใน
บริบทนานาชาติ (Academic Listening and Speaking in International Contexts)/ หรือ
มี ค ะแนนสอบภาษาอั งกฤษ O-NET ไม ต่ํ ากว า 76% (ตามเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาของ
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
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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.
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและทักษะการอานและการเขียนเชิงวิชาการที่จําเปน
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบการเรียนการสอนเกี่ยวของกับการบูรณาการภาษาอังกฤษเขา
กับเนื้อ หาในสาขาวิชาของผูเรียน เพื่ อให ผูเรียนสามารถอานบทความทางวิช าการในสาขาวิชาเฉพาะทาง
ผูเรียนจะสามารถแยกแยะประเด็นหลักจากบทความได สามารถเลือกขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนงานเขียน
ของตนได สามารถเขียนรายงานในรูปแบบตาง ๆ ในสาขาของตนเองได สามารถใชขอมูลที่ไดจากการอานและ
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.
วิชานี้เนนใหผูเรียนศึกษากระบวนการอานในระดับที่สูงกวาระดับความเขาใจ นักศึกษาตองสามารถ
พิ จ ารณาและประเมิ น งานที่ อ า นได สามารถระบุ จุ ด แข็ ง และความหมายเชิ ง ลึ ก ของงานเขี ย นซึ่ ง เป น
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะมีโอกาสฝกฝนการอานเพื่อหา จุดออนและขอบกพรองของบทความ และตระหนัก
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ถึงกลยุทธและวิธีการที่ผูแตงใชในงานเขียนประเภทตาง ๆ เพื่อสังเกตและแยกแยะอคติที่แฝงมาในงานเขียน
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 computermediated 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.
หลั กการสื่อสารเบื้ องต น แนวคิด เกี่ ยวกั บการสื่อ สารระหวางวัฒ นธรรม ประเด็น ทางการสื่ อสาร
ระหวางวัฒ นธรรมที่ มีผลตอ การสื่อสาร การระบุ ปญ หาและประเด็น ต างๆ ที่เกิ ดจากการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม การใชภาษาและวัฒ นธรรมในสื่อรูปแบบตางๆ รวมถึงการสื่อสารออนไลน โดยผานกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ Task-based และการทดลองทําโครงการวิจัยยอย เพื่อพั ฒ นาความเขาใจเชิงวิพ ากษ เกี่ยวกั บ
ทฤษฎีแ ละกลยุทธในการสื่ อสารระหวางวัฒ นธรรมในสัง คมทั่วไปและ ในการทํ างานสามารถอธิบ ายและ
ประยุกตใชทฤษฎีทางการสื่อสารเพื่อใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

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.
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพื่อการสื่อสาร ความรูพื้ นฐานเกี่ยวกับการฟง และการ
พัฒนาทักษะการฟง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอานและการพัฒนาทักษะการอาน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พู ด และการพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย นและการพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น การ
ประยุกตใชทักษะการฟง การอาน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ
Learning outcomes:
1. บอกองคประกอบของการสื่อสารและขอบกพรองในการสื่อสารได
2. ฟงเพื่อวิเคราะห ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องที่กําหนดได
3. พูดเลาเรื่องตามหัวขอที่กําหนดใหได
4. อานจับใจความสําคัญจากขอความที่กําหนดใหได
5. เขียนขยายประโยคใจความสําคัญเปนยอหนาที่สมบูรณได
6. สามารถเขาใจองคประกอบ บทบาทและหนาที่ของการจัดการประชุม 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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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและการพูด การพูดเลาเรื่อง การสัมภาษณเพื่อสมัครงาน การพูด
แสดงความคิดเห็น และการอภิปราย
Learning outcomes:
1. บอกองคประกอบของการสื่อสารและการพูด ความสําคัญของการพูด และอุปสรรคของการสื่อสารได
2. เรียนรูหลักการพูดประเภทตาง ๆ และเลือกใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับการพูดในแตละประเภท
เชน การพูดเลาเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย
3. เขียนโครงเรื่องบทพูดประเภทตาง ๆ ได เชน การพูดเลาเรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น และการ
อภิปราย
4. พู ด ประเภทต าง ๆ ได อ ย างเหมาะสม เช น การพู ด แนะนํ าตั ว การพู ด เล า เรื่อ ง การตอบคํ า ถาม
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.
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียน 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 ตามหัวขอที่กําหนดใหหรือตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจได เชน
ยอหนา เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ
5. เขียนการเขียนประเภทตาง ๆ ตามหัวขอที่กําหนดใหหรือตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจได เชน ยอหนา
เรียงความ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความเชิงวิชาการ

รวบรวมปรับปรุงโดย EDS เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 235 (6 มีนาคม 2562)

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1. กลุมวิชาสุขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)
2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
(Man and Ethics of living)
3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
(Learning and Problem Solving Skills)
4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด (Miracle of Thinking)
5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of life)
6. กลุมวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
(Modern Management and Leadership)
7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทย
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)

31 หนวยกิต
25 หนวยกิต
1(0-2-2)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1. กลุมวิชาสุขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)
2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
(Man and Ethics of living)
3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
(Learning and Problem Solving Skills)
4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด (Miracle of Thinking)
5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of life)
6. กลุมวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
(Modern Management and Leadership)
7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาไทย
LNG 120 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English)

หมายเหตุ
31 หนวยกิต
25 หนวยกิต
1(0-2-2) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

3(3-0-6) คงเดิม

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

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
(Technical English)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทํางาน
(English for Workplace Communication)
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา
นานาชาติ
(Academic English for International Students)
LNG 106 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ
(Academic Listening and Speaking)
LNG 107 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Reading and Writing)
วิชาบังคับเลือก
โดยรายวิชาตองไมอยูในกลุมวิชาเดียวกัน
1. กลุมวิชาสุขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
(Holistic Health Development)
GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร
(Art and Science of Cooking and Eating)
2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(The Philosophy of Sufficiency Economy)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
3(3-0-6) LNG 220 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(Academic English)
3(3-0-6) -

หมายเหตุ
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อวิชา รหัสวิชา (LNG 223)
และยายไปเปนวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) LNG 221 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ
(Academic English In International Contexts)

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6) LNG 222 การฟงและการพูดเชิงวิชาการในบริบทนานาชาติ

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา

(Academic Listening and Speaking in International Contexts)

3(3-0-6) -

ปรับชื่อวิชา รหัสวิชา (LNG 321)
และยายไปเปนวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก
โดยรายวิชาตองไมอยูในกลุมวิชาเดียวกัน
1. กลุมวิชาสุขพลานามัย
3(3-0-6) GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
(Holistic Health Development)
3(3-0-6) GEN 201 ศาสตรและศิลปในการปรุงและบริโภคอาหาร
(Art and Science of Cooking and Eating)
2. กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
3(3-0-6) GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(The Philosophy of Sufficiency Economy)

6 หนวยกิต

3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

3(3-0-6) คงเดิม

รวบรวมปรับปรุงโดย EDS เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 235 (6 มีนาคม 2562)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ
(Mind Development through Buddhism for a
Fulfilling Life)
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร
(Ethics in Science-based Society)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
(Personality Development and Public Speaking)
GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
(Science and Art of Living and Working)
3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต
GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย
(Thai Society, Culture and Contemporary Issues)
GEN 223 การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
(Disaster Preparedness)
GEN 224 เมืองนาอยู (Livable City)
GEN 225 การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
(Reflective Journal Writing for Self-Improvement)
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
(The history of civilization)
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ

3(2-2-6)

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

1(0-2-2) (S/U)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ
(Mind Development through Buddhism for a
Fulfilling Life)
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร
(Ethics in Science-based Society)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
(Personality Development and Public Speaking)
GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
(Science and Art of Living and Working)
3. กลุมวิชาการเรียนรูตลอดชีวิต
GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย
(Thai Society, Culture and Contemporary Issues)
GEN 223 การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ
(Disaster Preparedness)
GEN 224 เมืองนาอยู (Livable City)
GEN 225 การเขียนบันทึกสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
(Reflective Journal Writing for Self-Improvement)
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
(The history of Civilization)
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
4. กลุมวิชาการคิดอยางมีระบบ

หมายเหตุ
3(2-2-6) คงเดิม

3(3-0-6) คงเดิม
3(2-2-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

1(0-2-2) (S/U) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(1-4-4) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

รวบรวมปรับปรุงโดย EDS เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 235 (6 มีนาคม 2562)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน
(Community Based Research and Innovation)
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning)
GEN 332 การเลาเรื่องวิทยาศาสตร
(Sciences Storytelling)
5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม
GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดําเนินชีวิต
(Chinese Philosophy and Ways of Life)
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
(Culture and Excursion)
6. กลุมวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable
Development)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology)
7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม
(Learning Language and Culture)
LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง
(English through Independent Learning)

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

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

3(3-0-6)

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน
(Community Based Research and Innovation)
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล (Man and Reasoning)
GEN 332 การเลาเรื่องวิทยาศาสตร
(Sciences Storytelling)
5. กลุมวิชาคุณคาและความงาม
GEN 242 ปรัชญาจีนกับการดําเนินชีวิต
(Chinese Philosophy and Ways of Life)
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
(Culture and Excursion)
6. กลุมวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable
Development)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology)
7. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
LNG 121 การเรียนภาษาและวัฒนธรรม
(Learning Language and Culture)
LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง
(English through Independent Learning)

หมายเหตุ
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม

3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(2-2-6) คงเดิม

3(3-0-6) คงเดิม

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

รวบรวมปรับปรุงโดย EDS เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 235 (6 มีนาคม 2562)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
LNG 231 สุนทรียะแหงการอาน (Reading Appreciation)
LNG 232 การแปลเบื้องตน (Basic Translation)
LNG 233 การอานอยางมีวิจารญาณ (Critical Reading)
LNG 234 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
(English for Community Work)
LNG 243 การอานและการเขียนเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพ
(Reading and Writing for Career Success)
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Career)
LNG 295 ทักษะการพูดภาษาไทย
(Speaking Skills in Thai)
LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย
(Writing Skills in Thai)
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2–2–6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
LNG 231 สุนทรียะแหงการอาน (Reading Appreciation)
LNG 232 การแปลเบื้องตน (Basic Translation)
LNG 421 การอานอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reading)
LNG 425 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
(English for Community Work)
LNG 243 การอานและการเขียนเพื่อความสําเร็จในวิชาชีพ
(Reading and Writing for Career Success)
LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Careers)
LNG 251 ทักษะการพูดภาษาไทย
(Speaking Skills in Thai)
LNG 252 ทักษะการเขียนภาษาไทย
(Writing Skills in Thai)
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

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

คงเดิม
คงเดิม
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

3(2–2–6) คงเดิม
3(3-0-6) คงเดิม
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
3(3-0-6) คงเดิม

รวบรวมปรับปรุงโดย EDS เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

