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3. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกงและ
ดีมีความเปน มนุ ษยที่ สมบูรณ โดยมีเ ปาประสงคที่จะใหบัณฑิต มจธ. เปนผูนําของพลเมืองโลก
(Leader Global Citizen) และไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ มจธ. ดังนี้คือ เปนผูที่
มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตยสุจริต มีทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานวิชาชีพ
ทักษะดานชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และมีความตระหนัก
เกี่ยวกับความเปนไปของโลก จากคุณสมบัติท่ีพึงประสงคดังกลาวสามารถดําเนินการโดยการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในสาขาวิชาชีพ และในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป ทั้งนี้ การจั ดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรตางๆ ของ มจธ. จะตองไดผลการเรียนรู (Learning outcome) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค
กลไกหนึ่งที่จะสรางบัณฑิตมจธ.ใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณสามารถดําเนินการไดโดย
ผานกระบวนการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความ
รอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจธรรมชาติตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใ ฝรู
สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม
ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี (เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548)
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มจธ.ไดกําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรตางๆ จะตองเรียนรายวิชาในศึกษาทั่วไปจํานวน 31
หนวยกิต โดยมีแนวคิดใหการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนแบบบูรณาการระหวาง
ศาสตรตางๆ ทั้งสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตร และใหความสําคัญตอกระบวนการเรียน
การสอนที่มุงเนนใหเกิดชุมชนปฎิบัติ (Community of Practice: CoP) การเรียนการสอนแบบบูรณา
การระหวางศาสตรนอกจากบูรณาการในเชิงเนื้อหาแลวยังเปนการบูรณาการกระบวนการเรียนการ
สอน โดยใหมีคณาจารยจากหลากหลายสาขาวิชารวมเปนทีมอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
เนื้อหาวิชา ใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ดังนั้น มจธ.จึงเสนอใหมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทํา
รายวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นใหม และกําหนดเนื้อหาสาระในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของ มจธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
ปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 นอกจากนี้ มจธ.
ยังไดพิจารณาปรับกระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงคของวิชา อาทิ
การเรียนรูแบบ Problem-based learning (PBL) การเรียนรูจากการศึกษาคนควาวิจัย (Researchbased learning) หรือการสอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based
learning)
3.2 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
“พระพรหมคุณาภรณเลาความเปนมาของวิชาศึกษาทั่วไปวา สมัยกอน เรียกวา วิชาศิลป
ศาสตร มีมาตั้งแตสมัยกรีก เปนวิชาสําหรับเสรีชนหรือชนชั้นสูงที่จะเปนผูนําของสังคม เปนวิชาที่ตอง
ใชความสามารถทางสติปญญาในการศึกษา เปนการศึกษาที่ยกระดับจิตใจตางจากวิชาสําหรับขา
ทาสซึ่งเปนวิชาเกี่ยวกับการใชฝมือหรือแรงงาน” (คัดจากเอกสาร “การปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550”) วิชาศึกษาทั่วไปทําหนาที่ทําคนใหเปน
บัณฑิต หรือสรางบัณฑิต มีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาคน เพื่อใหบุคคลแตละคนเปนคนที่สมบูรณ
มีชีวิตที่ดีงาม ประณีต ประเสริฐ สมกับความเปนมนุษย หรืออาจจะเรียกวาเปนคนเต็มคน เปนชีวิตที่
มีอิสรภาพ และมีความสุข (คัดจากเอกสาร “การศึกษาเพื่อสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต” พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต, 2550)
ในปจจุบันหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้งในและตางประเทศจะมี
ลักษณะที่ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ (1) คํานึงถึงความสําเร็จของผูเรียนและความตองการของ
สังคม (2) จะตองสามารถชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยผูเรียนมีสวนรวมในการแกปญหา และ
(3) ผูเรียนจะตองมีคุณธรรม มีความสามารถปรับตัวเขากับสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง
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สําหรับปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. คือ มุงหวังใหบัณฑิต มจธ. มี
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยมีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาใหมีฐานความรูทาง
วิชาการที่กวางขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย และมีความสันทัดใน
ภาษาตางประเทศอีกอยางนอย 1 ภาษา ไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในจริยธรรม และ
คุณธรรม มีจิตสํานึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีวินัย รูจักหนาที่ มีความรับผิดชอบ
สนใจ และมีใจเปดกวางที่จะรับวิทยาการใหมๆ (ปรับปรุงจากวิสัยทัศน มจธ.) ดังนั้น แนวทาง
ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตองเอาคนเปนหลัก ไมใชเอาวิชาเปนหลัก เอาคุณภาพ
ของคนเปนเปาหมาย คือตองการใหคนเปนอยางไร มีคุณภาพอยางไร เนื้อหาวิชาก็จะตามมา และที่
สําคัญคือตองจัดใหเกิดความพอดี ใหไดคนดีมีคุณภาพและมีความรูความสามารถตามเกณฑทาง
วิชาการด วย (คั ดจากเอกสาร
“การปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึ กษาหมวดวิชาศึ กษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหิดล”, 2550)
3.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. จะชวยตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มจธ. และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พ.ศ. 2549 - 2563 (KMUTT Roadmap 2020) ทางดานความเปนมนุษยที่สมบูรณของบัณฑิต โดย
วัตถุประสงคของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีดังนี้
1) เพื่อปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
สังคม เคารพในความแตกตางทางความคิด และสามารถดํารงชีวิตอยางดีงาม
2) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเปนผูใฝรูสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง และสามารถคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล
3) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเปนผูที่มีโลกทัศนกวางไกล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ในบริบทของทองถิ่น ของประเทศ และของโลก
4) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม และความงดงาม
ตามธรรมชาติ
5) เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะดานภาษาและสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดถูกตอง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนไดอยางเหมาะสม
6) เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน ในหนาที่การงาน ชีวิตครอบครัว
และกิจกรรมทางสังคมได และสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น อันเนื่องจาก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4. กําหนดการใชหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงใหมจะใชสําหรับนักศึกษาซึ่งเขาศึกษาที่ มจธ. ในปการศึกษา 2553 เปน
ตนไป
5. โครงสรางหลักสูตร (Course Structure)
โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงใหม ป พ.ศ.2553 เปนโครงสรางที่กําหนด
รายวิชาโดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ มจธ. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548 เปนแกนในการจัดทําโครงสรางรายวิชา และไดพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาหลักที่จําเปนตอ
การเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาตางๆ โดยโครงสรางหลักสูตรประกอบดวยกลุมวิชาบังคับ 25
หนวยกิต และกลุมวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ป พ.ศ. 2553
กลุมวิชา
กลุมวิชาบังคับ
 กลุมวิชาสุขพลานามัย
 กลุมวิชาบูรณาการ
 กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาบังคับเลือก
รวม

จํานวนหนวยกิต
25 หนวยกิต
1 หนวยกิต
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป
สายวิชาภาษา
สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป/คณะ/
ภาควิชาที่เกีย่ วของ

31 หนวยกิต

5.1 โครงสรางกลุมวิชาบังคับ
นักศึกษา มจธ. ที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2553 จะตองเรียนวิชาบังคับตามที่กําหนดไวใน
โครงสรางในตารางที่ 2 จํานวน 25 หนวยกิต โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รายวิชาบังคับ 2 หนวยงานคือ สายวิชาภาษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาภาษา
จํานวน 9
หนวยกิต สําหรั บวิชาที่เหลื อสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิ ลปศาสตร จะเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดในตารางที่ 2)
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5.2 โครงสรางกลุมวิชาบังคับเลือก
นอกจากนักศึกษาจะตองเรียนรายวิชาบังคับ 25 หนวยกิตขางตนแลว นักศึกษาจะตองเลือก
เรียนวิชาบังคับเลือกที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีก 6 หนวยกิตตามความสนใจ โดย
วิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิตดังกลาว จะตองไมอยูในกลุมวิชาเดียวกัน เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมี
ความรูหลากหลาย ทั้งนี้วิชาบังคับเลือกจะดําเนินการโดยสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป (รายละเอียดใน
ตารางที่ 2) หรือเปนรายวิชาที่เสนอโดยคณะอื่นๆ สอดคลองกับเกณฑผลการเรียนรูของหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และสภาวิชาการแลว
ตารางที่ 2 โครงสรางหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ป พ.ศ. 2553
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

โครงสรางหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หนวยกิต)
รายวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับเลือก
หมายเหตุ
(16 + 9 หนวยกิต)
( 6 หนวยกิต)
สุขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค จัดการเรียน
(Physical Education)
รวม (Holistic Health Development) การสอนโดย
1 (0-2-2)
3 (3-0-6)
สํานักงานวิชา
ศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรมใน GEN 111 มนุษยกับหลัก GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียน
การดําเนินชีวิต
จริยศาสตรเพื่อการดําเนิน (The Philosophy of Sufficiency
การสอนโดย
ชีวิต (Man and Ethics of Economy) 3 (3-0-6)
สํานักงานวิชา
Living) 3 (3-0-6)
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐาน
ศึกษาทั่วไป
วิทยาศาสตร (Ethics in ScienceBased Society) 3 (3-0-6)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณะ (Personality
Development and Public Speaking)
3 (2-2-6)
การเรียนรูต ลอดชีวิต GEN 121 ทักษะการ
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
จัดการเรียน
เรียนรูและการแกปญหา (The History of Civilization) 3 (3-0- การสอนโดย
(Learning and Problem 6)
สํานักงานวิชา
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
Solving Skills)
ศึกษาทั่วไป
(Integrative Social Sciences)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

โครงสรางหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หนวยกิต)
รายวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับเลือก
หมายเหตุ
(16 + 9 หนวยกิต)
( 6 หนวยกิต)
การคิดอยางมีระบบ
GEN 231 มหัศจรรยแหง GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
จัดการเรียน
ความคิด (Miracle of
(Man and Reasoning) 3 (3-0-6)
การสอนโดย
Thinking) 3 (3-0-6)
สํานักงานวิชา
ศึกษาทั่วไป
คุณคาและความงาม GEN 241 ความงดงาม
GEN 341ภูมิปญญาทองถิ่นไทย (Thai จัดการเรียน
แหงชีวิต (Beauty of Life) Indigenous Knowledge) 3 (3-0-6) การสอนโดย
3 (3-0-6)
GEN 441 วัฒนธรรมและการ
สํานักงานวิชา
ทองเที่ยว (Culture and Excursion) 3 ศึกษาทั่วไป
(2-2-6)
เทคโนโลยี นวัตกรรม GEN 351 การบริหาร
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จัดการเรียน
และการจัดการ
จัดการยุคใหมและภาวะ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
การสอนโดย
ผูนํา (Modern
(Technology and Innovation for
สํานักงานวิชา
Management and
Sustainable Development) 3 (3-0- ศึกษาทั่วไป
Leadership) 3 (3-0-6)
6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology) 3 (3-0-6)
ภาษาและการสื่อสาร LNG 101-103*
LNG XXX (ขึ้นอยูกับภาควิชากําหนด) จัดการเรียน
(หลักสูตรปกติ)
การสอนโดย
LNG 105-108
สายวิชาภาษา
(หลักสูตรนานาชาติ)
(9 หนวยกิต)
GEN XXX (หรือรายวิชาอื่นๆ เปด
สอน)
* หมายเหตุ: นักศึกษาที่คะแนนภาษาอังกฤษผานเกณฑตามที่สายวิชาภาษากําหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงกวา ทั้งนี้ขอใหดูรายละเอียดวิชาไดจากสายวิชาภาษา

5.3 คําอธิบายระบบรหัสวิชา
GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป เปนผูดูแล
LNG หมายถึง รายวิชาในกลุมภาษา ที่สายวิชาภาษา เปนผูดูแล
ตัวเลข 3 ตัว หลังรหัส GEN มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่หนึ่ง แสดงถึง ชั้นปที่เรียน (เชน เลข 1 รายวิชาที่เรียนในชั้นปที่ 1)
เลขลําดับที่สอง แสดงถึง รายวิชาในกลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค
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เลข 0 แสดง กลุมสุขพลานามัย
เลข 1 แสดง กลุมคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
เลข 2 แสดง กลุมการเรียนรูตลอดชีวิต
เลข 3 แสดง กลุมการคิดอยางมีระบบ
เลข 4 แสดง กลุมคุณคาและความงาม
เลข 5 แสดง กลุมเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ
เลขลําดับที่สาม แสดงถึง ลําดับรายวิชาที่เปดในกลุมคุณลักษณะดังกลาวตามชั้นป
5.4 แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแตละชั้นป
โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปไดจัดทําขึ้นดวยการวางกรอบรายวิชาใหนักศึกษาโดย
คํานึงถึง ทักษะ ความรูที่จําเปน และเปนประโยชนตอการศึกษาในมหาวิทยาลัยในแตละชั้นป เชน
ทักษะดานการปรับตัวเขากับผูอื่น ทักษะดานการคิดวิเคราะห การหาความรู ทักษะดานการจัดการ
เปนตน ดังนั้นภาควิชาตางๆ ควรจัดใหนักศึกษาไดศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดจัดไวในแตละชั้นป
ดังตารางที่ 3 ที่แสดงวาแตละรายวิชานักศึกษาควรเรียนในชั้นปใด
ตารางที่ 3 แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแตละชั้นป
รายวิชา
กลุมวิชาบังคับ
GEN 101 พลศึกษา (Physical Education)
1 (0-2-2)
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการ
ดําเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)
3 (3-0-6)
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
(Learning and Problem Solving Skills)
3 (3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด (Miracle of
Thinking) 3 (3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (Beauty of
Life) 3 (3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะ
ผูนํา (Modern Management and
Leadership) 3 (3-0-6)
กลุมวิชาบังคับเลือก
GEN xxx 1
GEN xxx 2

ชั้นปที่ 1
1/1
1/2

ชั้นปที่ 2
2/1
2/2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ชั้นปที่ 3
3/1
3/2

ชั้นปที่ 4
4/1
4/2

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9
9

9
9

9
9

5.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
5.5.1 รายวิชาในกลุมวิชาบังคับ (Compulsory courses) ประกอบดวยรายวิชา
ดังตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่จะเปดเพิ่มเติมภายหลังโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
1) กลุมวิชาสุขพลานามัย
1 (0-2-2)
GEN 101 พลศึกษา
Physical Education
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อ
สุ ข ภาพ หลั ก การออกกํ า ลั ง กาย การป อ งกั น การบาดเจ็ บ จากการเล น กี ฬ า โภชนาการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจ หนึ่งชนิด
กีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมี
น้ําใจนักกีฬา รูจักกติกามารยาท ที่ดีในการเลนกีฬาและชมกีฬา
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.
2) กลุมวิชาบูรณาการ
3 (3-0-6)
GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต
Man and Ethics of Living
รายวิช านี้ มุง สอนแนวคิดในการดํา เนินชีวิตและแนวทางในการทํา งาน ตามแนวศาสนา
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเนนสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ องคความรู เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน ความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบตอสังคม การเคารพผูอื่น ความอดทนและการยอมรับความแตกตาง ความมี
วินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เปนตน และสามารถอยูรวมกับผูอ นื่ ๆไดอยาง
มีความสุข
This course studies the concept of living and working based on principles of
religion, philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 129 (11 ธันวาคม 2552)
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use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain
desirable characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others,
tolerance, acceptance of differences, self-discipline, respect for democracy, public
awareness, and harmonious co-existence.
3 (3-0-6)
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา
Learning and Problem Solving Skills
วิชานี้เนนการพัฒนาการเรียนรูอยางยั่งยืนของนักศึกษา ฝกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจัดการความรูและกระบวนการการเรียนรู ผานการทําโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เนนการกําหนด
เปาหมายทางการเรียนรู รูจักการตั้งโจทย การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู การแยกแยะขอมูลกับ
ขอเท็จจริง การอาน แกปญหา การสรางความคิด การคิดอยางสรางสรรค การคิดเชิงขวาง การสราง
แบบจําลอง 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.
3 (3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
Miracle of Thinking
วิชานี้จะใหความหมาย หลักการ คุณคา แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน
และพัฒนานักศึกษาใหมีการคิดเปนระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ และการคิดเชิง
วิเคราะห การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกีย่ วของกับการคิด นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการเชื่อมโยง
ความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการทําตัวอยางหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปญ
 หาโดยวิธกี ารคิด
เชิงระบบ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 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
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are used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science
and technology, social science, management, and environment, etc.
3 (3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
Beauty of Life
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ คุ ณ ค า และความงามท า มกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนนที่การรับรูคุณคา การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ
ของมนุษย รับรูและเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตมนุษย
เชน ชีวิตกับความงามในดานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัว
มนุษย
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.
3 (3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา
Modern Management and Leadership
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน
การจัดองคกร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการระบบสารสนเทศ 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.
3) กลุมวิชาภาษา
3.1) หลักสูตรปกติ
LNG 101 ภาษาอังกฤษทัว่ ไป
General English
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รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู
ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูมาบูรณาการในรายวิชา ผานเนื้อหาและปริบทที่
หลากหลาย และกิจกรรมที่เนนการสื่อสารและการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียน จุดมุงหมายของ
รายวิชา ดานการอาน และไวยากรณมุงใหผูเรียนสามารถอานและวิเคราะหประโยคที่ซับซอนได
สามารถใชกลยุทธการอานที่เหมาะสมในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสําคัญ
ดานการเขียน สามารถเขียนขอความสั้นๆ และสามารถใชพจนานุกรมประกอบการเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดานการพูด สามารถพูดบทสนทนาสั้นๆ ในชีวิตประจําวัน ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
และใชภาษาอังกฤษในการเลาเรื่อง และอธิบายเรื่องราวไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดานการฟง
สามารถฟงและเขาใจขอความหรือบทสนทนาได โดยใชกลยุทธการฟงที่เหมาะสม
This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the four
language skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is
emphasized in the teaching and learning approaches. The use of learning innovation and
technology is integrated in learning English through a variety of contents and contexts to
enhance communicative activities and learning opportunities both inside and outside the
classroom. In terms of reading and grammar, the course aims to enable learners to read
and analyze complex sentences, and be able to use appropriate reading strategies in
understanding and extracting main ideas. In terms of writing, learners are expected to be
able to write short messages, and effectively use a dictionary for writing. In terms of
speaking, learners are expected to be able to accurately and appropriately participate in a
short daily-life conversation, use simple classroom language, tell a story, and explain a
simple situation. In terms of listening, they should be able to listen to short texts or short
conversations, and use appropriate listening strategies.
3 (3-0-6)
LNG 102 ทักษะและกลยุทธภาษาอังกฤษ
English Skills and Strategies
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ทักษะและกลยุทธ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ การ
จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูใน
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนเนนการทํางานเปนกลุม การคิด วิเคราะห การแกปญหา การ
จัดการขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสมจุดมุงหมายของรายวิชา ดานการอาน เนนการใชกลยุทธการ
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This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English
skills, and strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and
learning are learner-centered. The use of learning innovation and technology is integrated
into the course. Learners are involved in cooperative learning activities that require
effective thinking, analytical skills, problem-solving, and information literacy skills. In terms
of reading, the course aims to equip learners with appropriate strategies to read both for
information and for pleasure, enable them to extract the main ideas of a passage, make a
summary, and take notes from reading. In terms of writing, the course emphasizes process
writing, paragraph writing, and an appropriate use of references, as well as writing tools
such as a dictionary and a grammar book for effective self-editing. In terms of speaking,
the course focuses on presentation skills and communication strategies to enable learners
to exchange information, share ideas and express opinions. In terms of listening, the
course aims at promoting listening strategies, listening at a paragraph level, listening for
gist, and listening for specific information.
3 (3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ทักษะการคิด ภาษาอังกฤษในเชิง
วิชาการ กลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษ การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติที่ดีตอ
ภาษาอังกฤษ การเรียนรูในรายวิชาเนนผูเรียนเปนสําคัญ การบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรูและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูและเพิ่มพูนความรู และการทํา
กิจกรรมที่หลากหลาย จุดมุงหมายของรายวิชา ดานการอาน มุงใหผูเรียน สามารถอานบทความเชิง
วิชาการและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานได พรอมทั้งสามารถอานเชิงวิเคราะห และ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได ดานการเขียน สามารถเขียนความเรียงโดยใชขอมูลอางอิงไดอยาง
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This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic
English, strategies for English language learning, autonomous learning, and positive
attitudes towards English and learning. The course is learner-centered, and learning
innovation and technology are integrated into language learning. English is used as a
learning tool to gain information and to do varieties of activities. In terms of reading, the
course aims to enable learners to read academic texts, and to be able to summarize the
main points, critically analyze the text, and express their opinions on the topics. In terms of
writing, the course aims at essay writing and appropriate use of references and citation. In
terms of listening and speaking, learners will listen to an English lecture and make a
presentation. Learners will be able to ask and respond to questions, share ideas, and do
impromptu speaking.
3.2) หลักสูตรนานาชาติ
3 (3-0-6)
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
Academic English for International Students
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ การ
เรียนการสอนเนนทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
ดานการอานเนนการอานเชิงวิชาการ การสรุปความ การอานเชิงวิเคราะห และการตีความ ดานการ
เขียน เนนกระบวนการเขียน การเขียนความเรียงเชิงวิชาการโดยใชขอมูลที่ไดจากการอานวิเคราะห
และอางอิงขอมูลอยางถูกตองและเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก การนําพจนานุกรม หนังสือ
ไวยากรณ สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชเปนเครื่องมือชวยการเขียน เพื่อชวย
ปรับปรุงการเขียนดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพ ดานการพูด เนนการพูดแบบฉับพลัน การนําเสนอ
ผลงานปากเปลา การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของตน ดานการฟง
เนนการฟงบรรยาย และการจดบันทึกจากการฟง
The course aims at developing 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 academic reading, reading for main ideas, summarizing skills, critical reading
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and interpretation skills. 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, and to use appropriate citation to avoid plagiarism. Learners
are also going to use dictionaries, grammar books, and appropriate information and
communication technology to assist their writing. In terms of speaking, the focus is on
impromptu situations, oral presentation, and the sharing and exchanging of ideas on
issues related to the learners’ content areas. In terms of listening, the focus is on listening
to English lectures and taking notes.
3 (3-0-6)
LNG 106 การฟงและการพูดเชิงวิชาการ
Academic Listening and Speaking
รายวิชานี้มุงเนนการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
การเรียนการสอนเนนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ เพื่อใหผเู รียนสามารถ
ฟ ง การบรรยายภาษาอั ง กฤษในสาขาวิ ช าของตนได สามารถซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได สามารถพูดสรุปความจากการอานได สามารถอภิปราย และนําการ
อภิปรายได สามารถนําเสนอผลงานปากเปลาในสาขาวิชาของตน และตอบขอซักถามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
This course aims at developing academic listening and speaking skills necessary for
learners in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of
English with content areas related to the learners’ fields. The course aims to enable learners
to be able to listen to English lectures in their fields, ask and appropriately respond to
questions, share ideas and express opinions, and read and summarize text. Learners will
discuss and lead a discussion, make an effective oral presentation, and actively participate
in the session.
3 (3-0-6)
LNG 107 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
Academic Reading and Writing
รายวิ ช านี้ มุ ง เน น การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นเชิ ง วิ ช าการสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ การเรียนการสอนเนนการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนสามารถอาน บทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได สามารถจับประเด็น และเลือกเฉพาะ
ขอมูลที่ตองการได เพื่อเปนขอมูลประกอบการเขียน สามารถเขียนรายงานรูปแบบตางๆ ในสาขาวิชา
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The course aims at developing academic reading and writing skills necessary for
learners in international programs. 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 reports in their fields, use
information obtained from reading and their own experiment in writing an essay, and
effectively use references and citations throughout the writing process.
3 (3-0-6)
LNG 108 การเรียนรูแบบอิงเนื้อหาวิชา
Content-based Language Learning
รายวิชานี้บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียน ทักษะการคิด และการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เขากับเนื้อหาวิชาในสาขาตาง ๆ การเรียนการสอนเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยผูสอนใน
ภาควิชาตนสังกัดของนักศึกษาและอาจารยภาษาอังกฤษ การเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความ
ยืดหยุนสูง ขึ้นอยูกับความตองการและความสนใจของผูเรียน รวมถึงภาควิชาตนสังกัดของนักศึกษา
This course is content-based. It integrates a variety of skills—listening, speaking,
reading, writing, thinking—and enables English language learning through content area
learning. The teaching requires cooperation from both content area teachers and the
English language teacher to design learning activities that are highly learner-centered and
dynamic. The content depends on the interest and needs of learners, or the requirements
of the learners’ academic departments.
5.5.2 รายวิชาในกลุมบังคับเลือก (Elective Prescribed Course) ใหเลือกเรียน
อยางนอย 2 รายวิชา รวมจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่
มหาวิทยาลัยจะเปดเพิ่มเติมภายหลัง
3 (3-0-6)
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปญหา ผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสังคมไทย แนวคิด
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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.
3 (3-0-6)
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Development
รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม เพื่อให
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเนนการสงเสริมทั้งสุขภาพกายและจิต องคประกอบของสุขภาพที่ดี ปจจัยที่
สงผลตอสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสรางภูมิคุมกัน สุขนามัย
การพัฒนาสมรรถนะทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ การ
ปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจิต การฝกสติ สมาธิ และการทําความเขาใจชีวิต การดําเนินชีวิต
อยางบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอมูลการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
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 smart personality 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.
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GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
Ethics in Science-based Society
วิ ช านี้ เ ป น การศึ ก ษาประเด็ น ทางจริ ย ธรรมและสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ผูเรียนจะตองศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบื้องตนของตะวันตกและตะวันออก ผูเรียนจะตอง
เรียนรูการประยุกตใชทฤษฎีเหลานี้กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน และจะตองวิเคราะห
วิจ ารณ บ ทบาทของนั ก วิ ท ยาศาสตร เพื่ อ จะได เ กิ ด ความเข า ใจต อ ความซั บ ซ อ นในประเด็ น ทาง
จริ ย ธรรมซึ่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร ใ นวิ ช าชี พ ด า นต า งๆ กํ า ลั ง ประสบอยู โดยมุ ง เน น การประยุ ก ต ใ ช
กรณีศึกษา การวิเคราะหและการวิจารณในหองเรียน จุดมุงหมายของวิชานี้คือ การสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาความเขาใจตอความคิดเห็นที่ขัดแยงกันในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสามารถให ค วามหมายและกํ า หนดมาตรฐานจริ ย ธรรมของตนเองซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการ
วิพากษวิจารณรวมกันจากทัศนะตางๆ 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.
3 (3-0-6)
GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม
The History of Civilization
ศึกษาเกี่ยวกับตนกําเนิดและพัฒนาการของมนุษยใน 5 ยุคไดแก ยุคกอนประวัติศาสตร ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปจจุบัน โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
การศึกษาจะเนนเหตุการณสําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณที่สงผลในทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองที่เกิดจากคานิยมและทัศนคติที่สัมพันธกับขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และนวัตกรรม
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารผานงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองที่หลากหลายจากยุคสมัย
ตางๆ 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
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 129 (11 ธันวาคม 2552)
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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.
3 (3-0-6)
GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
Man and Reasoning
รายวิชานี้มุงสอนทักษะการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล หลักการแสวงหาความรูแบบ
อุปนัยและนิรนัย การใชเหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณีศึกษาการใชเหตุผลใน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
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.
3 (3-0-6)
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
Thai Indigenous Knowledge
ศึ ก ษาเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และภู มิ ป ญ ญาไทยในแง มุ ม ต า งๆ ทั้ ง ทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาของภูมิปญญา
ทองถิ่น หลักการแสวงหาความรูดวยตนเองในทองถิ่นตางๆ สามารถชี้ใหเห็นไดวา การแสวงหาความรู
ดวยตนเองวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดตลอดชีวิต สรางทักษะวิธีในการแสวงหาความรูอยางเปน
ระบบไดดวยตนเอง
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.
3 (3-0-6)
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่
ยั่งยืนและผลกระทบตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสําหรับการ
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติในการประชุมครั้งที่ 129 (11 ธันวาคม 2552)

19

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
will study the exploitation and protection of intellectual property as a result of technology
and innovation.
3 (3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
Managerial Psychology
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ ซึ่งรวมถึง
ปจจั ยทางจิตวิท ยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุ ษย ไดแก ทัศนคติ การสื่อสาร
อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ความขัดแยง การบริหารความขัดแยง 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.
3 (2-2-6)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ
Personality Development and Public Speaking
วิชานี้มีวัตถุประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผูเรียน โดย
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะที่ สํ า คัญ ดัง นี้ กิริ ย าทา ทาง การแต ง กาย และมารยาททางสัง คม
จิตวิทยาในการสื่อสาร การใชภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและใหเหตุผล แสดงความ
คิดเห็น เจรจา และชักชวนโนมนาวจิตใจผูอื่นได การนําเสนองานและการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ไดอยางเหมาะสม
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
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are expected to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation,
persuasion, presentation, and application of technology for communication.
3 (3-0-6)
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
Integrative Social Sciences
วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคมวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่
ไดรับความสนใจในปจจุบัน อาทิเชน ปญหาดานความแตกตางทางชาติพันธุ ปญหาการกระจาย
ทรัพยากร ปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง 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.
3 (2-2-6)
GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
Culture and Excursion
วิชานี้มีเนื้อหามุงใหผูเรียนรูจักวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมทั้งภายในและ
ตางประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใชการทองเที่ยวเปนสื่อกลางในการเรียนรู รวมทั้งการใชภาษา
ในการสื่อสารและการบริหารจัดการเพื่อการทองเที่ยว
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 of ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of
language used for communication and tourism management.
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูว ิชาศึกษาทั่วไป
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ตารางที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไป
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6.3 การเรียนรูและเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
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5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
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4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

c

4.7 การบริหารจัดการ

4.2 การเคารพผูอื่น

c

4.6 ความเปนผูนํา

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

c

4.5 การทํางานเปนทีม

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน
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4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกตาง
4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

z

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

c

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

c

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ/งานที่รบ
ั ผิดชอบ

z

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

กลุมวิชาบังคับ
GEN 101 พลศึกษา (Physical
Education) 1 (0-2-2)
GEN 111 มนุษยกับหลักจริย
ศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต (Man
and Ethics of Living)
3 (3-0-6)
GEN 121 ทักษะการเรียนรูและ
การแกปญหา (Learning and
Problem Solving Skills)
3 (3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด
(Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต
(Beauty of Life) 3 (3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุค
ใหมและภาวะผูนํา (Modern
Management and Leadership)
3 (3-0-6)

1.2 การรับรูและใหคุณคา

รายวิชา

1.1 ความซื่อสัตย
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1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น
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4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

c

z

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกตาง
4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

z

c

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ/งานที่รบ
ั ผิดชอบ

z

c

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น

z

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

6. ดานการ
เรียนรู

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

2. ดานความรู

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

z

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English) 3 (3-0-6)
LNG 102 ทักษะและกลยุทธ
ภาษาอังกฤษ(English Skills and
Strategies) 3 (3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (Academic English)
3 (3-0-6)
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
(Academic English for
International Students)3(3-0-6)
LNG 106 การฟงและการพูดเชิง
วิชาการ (Academic Listening and
Speaking) 3 (3-0-6)
LNG 107 การอานและการเขียนเชิง
วิชาการ (Academic Reading and
Writing)3 (3-0-6)
LNG 108 การเรียนรูแบบอิง
เนื้อหาวิชา (Content-based
Language Learning) 3 (3-0-6)

1.2 การรับรูและใหคุณคา

รายวิชา

1.1 ความซื่อสัตย

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
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z

z

z

z

c

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

c

c

c

z

z

z

z

z

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

z

4.7 การบริหารจัดการ

z

4.6 ความเปนผูนํา

z

4.5 การทํางานเปนทีม

z

4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกตาง
4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ

3.3 การคิดเชิงมโนทัศน

3.2 การคิดเชิงสรางสรรค

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ

2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ/งานที่รบ
ั ผิดชอบ

z

c

6.3 การเรียนรูและเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

c

z

c

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

z

z

c

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

z

z

c

c

z

z

z

c

c

z

z

z

c

c

c

z

z

z

c

c

c

c

z

c

z

z

z

z

c

c

c

c

c

c

c

c

6. ดานการ
เรียนรู

5.4 การใชภาษาเพือ
่ การสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ

c

z

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

z

z

z

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4.2 การเคารพผูอื่น

z

2. ดานความรู

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

c

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

กลุมวิชาบังคับเลือก
GEN 301การพัฒนาสุขภาพแบบ
องครวม (Holistic Health
Development) 3 (3-0-6)
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (The Philosophy of
Sufficiency Economy) 3 (3-0-6)
GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐาน
วิทยาศาสตร (Ethics in ScienceBased Society) 3 (3-0-6)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพ
และการพูดในที่สาธารณะ
(Personality Development and
Public Speaking) 3 (2-2-6)
GEN 321 ประวัติศาสตรอารย
ธรรม (The History of
Civilization) 3 (3-0-6)
GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
3 (3-0-6)

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

รายวิชา

1.1 ความซื่อสัตย

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

z

c

c

z

c

z

z

รายวิชา

z ความรับผิดชอบหลัก

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล
(Man and Reasoning) 3 (3-0-6)
GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
3 (3-0-6)
GEN 441 วัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว (Culture and
Excursion) 3 (2-2-6)
GEN 352 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Technology and Innovation for
Sustainable Development)
3 (3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
3 (3-0-6)
c

c ความรับผิดชอบรอง
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2.4 การแกปญหาโดยใชความรูและเหตุผล

3.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ
3.2 การคิดเชิงสรางสรรค
3.3 การคิดเชิงมโนทัศน
4.1 ความรับผิดชอบตอสังคม

z
z
z
z
z
z
z
c

z
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z
z
z
z
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c

z
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z
z
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c
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c

z
z
z
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c
c
c
z

z
z
z
c
c

z
c
z
c
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c
c
c
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c
c
c
c
c

z

z
z
c
c

c
c

6.3 การเรียนรูและเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2 การเรียนรูดวยตนเอง

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.1 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4.8 สุขภาพและอนามัยที่ดี

6.1 การเรียนรูผานชีวิตประจําวัน

z

5.4 การใชภาษาเพือ
่ การสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ

z

5.3 การใชภาษาอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

c

5.2 การรูเทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร

c

4.7 การบริหารจัดการ

4.6 ความเปนผูนํา

4.5 การทํางานเปนทีม

2. ดานความรู
3. ดานทักษะ
ทางปญญา
4.3 ความอดทนและการยอมรับความ
แตกตาง
4.4 การรูจักตนเอง การปรับตัว และการ
จัดการอารมณ

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

4.2 การเคารพผูอื่น

2.3 การนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณ/งานที่รบ
ั ผิดชอบ

z

2.1 ความรูรอบในศาสตร/เนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของ
2.2 การใชความรูมาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น

1.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

1.2 การรับรูและใหคุณคา

1.1 ความซื่อสัตย

24

6. ดานการ
เรียนรู

z

c
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7. ประเด็นหลักที่บูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปไดกําหนดประเด็นหลักที่จะบูรณาการในรายวิชาตางๆ โดยคํานึงถึงความสอดคลองของประเด็นและเนื้อหาที่เกี่ยวของในรายวิชา
นั้นๆ ดังแสดงในตารางที่ 5 อยางไรก็ตาม ประเด็นหลักที่กําหนดเปนประเด็นเบื้องตนสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไดตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตารางที่ 5 ประเด็นหลักทีบ่ ูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป

•
•
•

Global Issues
Global warming
Ozone depletion
Globalization

•
•
•

Core contents in General Education Program
Regional Issues
Thai Contexts
KMUTT Issues
Multicultural Issues
• Thai Economy
King Rama IV in terms of
• Sciences
Ethics
• Sufficiency Economy
• Economy &Trade
ASEAN Community 2015
• History
• Literature
• Language
Etc.

Emerging Technology
(Nanotechnology…)
GMOs/Biotechnology

Social Network
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Alternative Energy for
Thailand
• Thai Political System
• Thai Constitution
• Green and Happiness
Society
• Peaceful Society
Thai Indigenous Knowledge
Media literacy

Others

