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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ช่ือหมวดวิชา 

ช่ือภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ช่ือภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4.1 เ ป็นหมวดวิชาหน่ึงในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งรายวิชาเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่ง
สังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการ
สื่อสาร  

4.2 ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน คือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  

5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) กําหนดให้ใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

5.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน พ.ศ. 2559  

5.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559  

5.4 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุม
ครั้งท่ี   8 /2559 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 
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6. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหน่ึงของทุกหลักสูตรท่ีมีความสําคัญต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ท่ีถูกกําหนดโดยสถาบันการศึกษาน้ันๆ ท้ังน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการท่ีดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้มี “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานท่ัวไป” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยแบ่งกลุ่มวิชา
ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาภาษา  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2548 
และล่าสุดได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ สําหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซ้ึงและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเน่ืองหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2558) 

ปี พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ขึ้น ซ่ึงมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
บัณฑิต จึงได้กําหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นับต้ังแต่มีการกําหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญและยังมีความเข้าใจท่ีแตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดทํากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ท่ีมุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
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ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและสํานึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนํา
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เช่ือมโยงกับชีวิตและวิถีความเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตและการทํางานที่ควรติดตัวไปตลอด ซ่ึงเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทําให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปเพ่ือให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังท่ีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด้ านที่ เ กิ ดขึ้ น  (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization แล ะ  Ageing & Health) มี ผ ล ใ ห้
การศึกษาท่ัวไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และคนรุ่นใหม่
ควรมีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

1. มีความหลากหลาย/มีลักษณะเฉพาะ/กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2. ปรับตัวได้/เปลี่ยนแปลงได้/ทําได้ (เปลี่ยนงาน)  
3. เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ/ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อมูล/มีเหตุผล/รับส่ือใหม่ได้ 
5. คิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/ประเมินได้ 
6. เรียนรู้ปัญหา/มีสํานึกร่วม/ร่วมแก้ปัญหา 
7. รู้จักตัวเอง/เป็นตัวของตัวเอง/โดดเด่น 
8. มีความดี ความงาม/เฉพาะตัว 
9. มีทางเลือก/สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน/Productivity ใหม่ๆ/ขายทั่วโลก 
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สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ
มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ท่ีจะต้องอยู่ในอนาคต มีความชํานาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระสําคัญการประชุม โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป, 2556) 
ซ่ึงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับน้ีมุ่งเน้นยํ้าให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังท่ีกล่าวไว้คือ 

1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้นํา 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการนําเสนอ 

 
ดังนั้น เพ่ือให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
ปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ จึงเป็นที่มาในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม
ข้อกําหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น  

 
2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้มี ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีดีท้ังสุขภาพกาย สุขภาพใจ มี
คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา สํานึก
สาธารณะ มีความซาบซ้ึงในความงดงามของสิ่งต่างๆ ท้ังในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้นักศึกษาภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือ
เช่ือมโยงองค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมสําหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมี
ภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม การทํางานเป็นทีมเพ่ือผลลัพธ์อย่างย่ังยืน 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

4. กําหนดการเปิดสอน 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับน้ี ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ประจําของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษท่ีสถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตาม
ความเหมาะสมและความจําเป็น 

6. นักศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้สําหรับนักศึกษาเข้าศึกษาที่สถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ท้ังน้ีในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงข้อกําหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปิดสอนในวันและเวลาทําการของสถาบันฯ โดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้
ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

3.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

3.2. การแบ่งกลุ่มวิชา 

 สํานักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบบเดิมซ่ึงได้แก่กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา เป็นการจัดกลุ่มรายวิชาตาม
เน ื้อหาสาระ (Theme) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง แต่ยังสามารถคงความเช่ือมโยงไปยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้ได้ จึง
ได้ทําการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาท้ังหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่ง
สังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการส่ือสาร โดยเน้ือหา
สาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี ้
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กลุ่ม เนื้อหาสาระ 

คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาตนเองเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีท้ังสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
จิตอาสา สํานึกสาธารณะ มีความซาบซ้ึงในความงดงามของสิ่งต่างๆ ท้ังใน
ธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

วิถีแห่งสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศาสตร์แห่งการคิด การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือเช่ือมโยง
องค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน  

ศิลปะแห่งการจัดการ เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมสําหรับผู้ต้องการมี
กิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม การทํางานเป็นทีมเพ่ือ
ผลลัพธ์อย่างย่ังยืน 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและนําเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. คําอธิบายระบบรหัสวิชา  

ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังน้ี 

 รหัสตําแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหัสประจําหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดเป็น 90 
 รหัสตําแหน่งท่ี 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ทําการปรับปรุงหลกัสูตร  
  59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 รหัสตําแหน่งท่ี 5 หมายถึง รหัสประจํากลุ่ม กําหนดเป็น 1-5 
  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
  2 = กลุ่มวิถีแห่งสงัคม 
  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
  5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
 รหัสตําแหน่งท่ี 6-8 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา กําหนดเป็น 001-999 
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3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จํานวน รายวิชา 10 รายวิชา 

90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
90591006  พลังแหง่บุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 
90591010 สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 
 

กลุ่มวิถีแห่งสังคม จํานวน 7 รายวิชา 

90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
90592002  การดํารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS  
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
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90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
 

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จํานวน 4 รายวิชา 

90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
90593003 พลังงานที่ย่ังยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
90593004  การดํารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จํานวน 5 รายวิชา 

90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 
90594002  ผู้ประกอบการทางสงัคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
90594003  การจัดการและผู้นําสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 
90594005 ศาสตร์การต่อรอง   3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จํานวน 26 รายวิชา 
 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 



 

11 

90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเทีย่วและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและขอ้มูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทํางาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
90595014 ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
90595017   การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
90595018 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
90595022 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 
90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ทํางาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
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90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
90595026 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
  LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
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3.5. โครงสร้างหมวดวิชา 

รายวิชาถูกกําหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาใน
ทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
90591001 เรารัก สจล.     2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก ่
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. บังคับเรียนทัง้หมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
2. บังคับเลือกทัง้หมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
3. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
4. จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน และสังคม และสามารถแสดง
ภาวะผู้นําในสถานการณ์ต่างๆได้ 

กําหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการ
ทํางานที่ได้รับมอบหมายท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่
มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดําเนิน
กิจกรรม และเพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งน้ีมีการกําหนด
กรอบกติกาต่างๆ ในการเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
เช่น การต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
เป็นต้น  

เป็นผู้ ท่ี มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

มีงานท่ีมอบหมายให้นักศึกษาต้องนําเสนอผลงานหน้าชั้น ซ่ึงงาน
เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมท้ังการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ  

เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ในสหศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีพและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน
โดยสามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์
ความรู้ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเช่ือมโยง
สู่การดําเนินชีวิตในสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อกําหนดเร่ืองคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างนอ้ย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้าน อีกท้ังได้นําอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการพิจารณากําหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ เพ่ือให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถนําไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จําเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย รายละเอียดของกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงได้ดังตารางต่อไปน้ี 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

1 มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ตระหนักและสํานึกใน
ความเป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการคิดแบบ
องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์
ของสถาบันฯ 

มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย 

มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ/ มีทักษะ
การแก้ปัญหา 

มีจิตอาสา และภาวะ
ผู้นํา 

มีความสามารถด้านไอที มีทักษะการสื่อสารและ
การนําเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ซื่อสัตย์  ใฝ่รู้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  สํานักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1-1.4 2.1-2.4 3.1-3.6 4.1-4.3 5.1-5.2 6.1-6.4 7.1-7.2 8.1-8.2 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 
ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 
อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ผลการเรียนรู้ -  สํานักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
1.2 มีความขยัน อดทน สู้

งาน มีระเบียบวินัย 
1.3 ตระหนักในความ

พอเพียง 
1.4 มีความเสียสละ และเป็น

แบบอย่างที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.3 มีจิตสํานึกในการทํา
ความดีเพื่อสังคมไทย 

2.4 มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมนุษย์ วิถีการ
ดําเนินชีวิต ในโลก
ปัจจุบัน 

3.2 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

3.3 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ด้านบริหารจัดการ 
เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเพื่อนํามา
ปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความต่าง
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม
และศิลปวัฒนธรรม 

3.6 มีความซาบซึ้งในความ
งามของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร ์

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
และกําหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องได ้

4.3 มีความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างสร้างสรรค์  

5.1 มีความสามารถคิดเป็น
เหตุเป็นผล และ
เชื่อมโยงความคิดใน
ภาพรวมได้ 

5.2 มีความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีการคิด และ
ตีความ ประเมินค่าเพื่อ
การตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 

 

6.1 มีจิตอาสาโดยมุ่งให้
ความช่วยเหลือในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อ
ส่วนรวม 

6.2 มีสํานึกสาธารณะ โดย
รู้จัก ดูแล เอาใจใส่ 
รักษาสมบัติของ
ส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้นําและผู้ตาม 
สามารถปฏิบัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่ 

6.4 มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่
ดี และสามารถเป็นที่พึ่ง
ของตนเองและสังคมได ้

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรู้เท่าทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสํานึกในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

 มีความซื่อสัตย์ สุจรติ 

มีความขยัน อดทน สู้งาน มีระเบียบวินัย 

ตระหนักในความพอเพียง 

มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

มีจิตสํานึกในการทําความดีเพ่ือสังคมไทย 

มีจิตสํานึกในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ วิถีการดําเนินชีวิต ในโลกปัจจุบั น 

มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

มีความรู้ ความเข้าใจในด้านบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม 

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งต่าง
 ๆรอบตัวเพ่ือนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 

มีความเคารพในความเหมือนและความต่างของตนเอง ผู้อื่น สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซ้ึงในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร ์

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง และกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่
ต้องการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการคิด และตีความ ประเมินค่าเพ่ือการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพ่ือส่วนรวม 

มีสํานึกสาธารณะ โดยรู้จัก ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติของส่วนรวม 

มีภาวะผู้นําและผู้ตาม สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเองและสั งคมได้ 

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และนําเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรู้เท่าทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม 
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสํานึกในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
T1                            

T2                            

T3                            

T4                            

T5                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต                            

90591001 เรารัก สจล.                            
90591002 กีฬาและนันทนาการ                            
90591003 ภูมิคุ้มกันทางใจ                            
90591004 ศิลปะการพัฒนา
อารมณ์ 

                           

90591005 ชีวิตออกแบบได้                            
90591006 พลังแห่งบุคลิกภาพ                            
90591007 การพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม 

                           

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย                            
90591009 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต                            
90591010 สุนทรียะดนตรี                            
กลุ่มวิถีแห่งสังคม                            

90592001 รู้ทันโลก                            
90592002 การดํารงชีพในสังคม
ดิจิทัล 

                           

90592003 ภูมิปัญญาไทย
ประยุกต์ 

                           

90592004 วัฒนธรรมร่วมสมัย                            
90592005 วิถีคนกล้า                            
90592006 ภูมิสังคมไทย                            
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                           

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด                            

90593001 บูรณาการแห่งการคิด                            



 

20 

 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90593002 รักษ์โลก                            
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน                            
90593004 การดํารงชีพ
ท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติใน
อนาคต 

                           

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ                            

90594001 ผู้ประกอบการ
สมัยใหม ่  

                           

90594002 ผู้ประกอบการทาง
สังคม 

                           

90594003 การจัดการและผู้นํา
สมัยใหม่ 

                           

90594004 การวางแผนเพื่อการ
ลงทุน 

                           

90594005 ศาสตร์การต่อรอง                            

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                            

90595001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                            

90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

                           

90595003 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

                           

90595004 การพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

                           

90595005 การเขียนและการพูด
ในงานอาชีพ 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

                           

90595007 การพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

                           

90595008 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

                           

90595009 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการเดินทาง 

                           

90595010 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลใน
สื่อสารมวลชน 

                           

90595011 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมตัวทํางาน 

                           

90595012 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางวิชาชีพ 

                           

90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการ 

                           

90595014 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ธุรกิจ 

                           

90595015 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด 

                           

90595016 อังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรม 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595017 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

                           

90595018 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอผลงานทางวิชาชีพ 

                           

90595019 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                           

90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น                            

90595021 ภาษาไทยเพื่อการ
สร้างสรรค์ 

                           

90595022 การฟังและการอ่าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                           

90595023 การพัฒนาทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

                           

90595024 การเขียนภาษาไทยใน
ที่ทํางาน 

                           

90595025 การเขียนรายงาน                            

90595026 ภาษาในสังคมไทย                            

รวมทุกกลุ่ม                            
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3. กลยุทธ์การสอน 

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีต้ังไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียน
การสอนจะเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนทําหน้าท่ีเป็นผู้นําแนวทาง (Facilitator) ไม่เน้น
การสอนแบบบรรยายตลอดเวลา เน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทท่ีค้นคว้า (Teach Less Learn more) และ
เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้า 
ต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้
เข้าใจเน้ือหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by Doing) สําหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมิน
จากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบ
วัดผลการเรียนรู้เม่ือเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติ
มากกว่าการสอบ 

 
4. กลยุทธ์การประเมิน 

 สําหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลา
ของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เม่ือเรียนจบรายวิชา 
(Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นท่ีผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ ทั้งน้ี การประเมินทั้งสอง
แบบจะใช้เครื่องมือท่ีวัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลท่ีถูกต้องและแม่นยํา 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังน้ี 
1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการทํากิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจํานวนผู้กระทําทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการทํางานเป็นกลุ่ม การทํารายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเน้ืองานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมายให้ทํางาน   
6. ประเมินการมีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าช้ันเรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพ่ือวัดความรู้และความเข้าใจ 
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คําอธิบายรายวิชา 

กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 

90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 

  ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชปรีชาและพระ
คุณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการก่อต้ังสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนรู้ประวัติบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ สจล.  และศิษย์เก่าท่ีสร้างช่ือเสียง
ให้กับสถาบัน เรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษา สจล. ปลูกฝังสํานึกรับผิดชอบในฐานะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ซ่ือสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน การรักในเกียรติภูมิศักด์ิศรีความเป็นนักศึกษา สจล. ตระหนักถึงบทบาทของ สจล. 
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Study the foundation of KMITL including important people who have contributed 
the land to build KMITL campus. Recognition of importance of Education as of the King Rama 
4's determination to improve quality of lives for Thai. Learning the role of KMITL students in 
terms of pride, dignity, accountability, identity of KMITL. Self-development both in terms of 
self-development for better quality of life and moral and ethics based on philosophy of 
sufficiency economy. Awareness of KMITL's role to social contribution at domestic and 
international level. 
 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 

  ศึกษากฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา ความมีนํ้าใจนักกีฬา หลักการออกกําลังกายท่ีถูกต้อง 
การฝึกทักษะกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

Study sport rules, etiquette of playing, sportsmanship, principles of doing exercises. 
Practice sports, fitness, gaming and/or recreational activities 
 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  

  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือทําความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้าง
สัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกนั
ชีวิตให้กับตนเอง 
  Learn psychology concepts to understand and appreciate yourself and others. 
Learn how to develop interpersonal skills, social and life skills, problem solving skills and self-
healing and self-empowerment skills.   
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90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
  ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอารมณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ดํารงชีวิต การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการทํางานและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  
  Study the definitions, Significances, principles and theories of emotion 
development especially ones influencing ways of life. Learn and practice thinking processes 
of adjustment, positiveness and problem confrontation. Explore how to manage emotion in 
daily life and workplace. 
 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 

  เรียนรู้และฝึกการออกแบบชีวิตของตนเอง เรียนรู้การต้ังเป้าหมายในชีวิตท่ีสอดคล้องต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง 
สามารถจัดการการเงินส่วนตัว การทํางาน การเข้าสังคม การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง 
  Learn and practice designing your own life in other contexts, applying and adding 
social, living, financial, working, interpersonal skills to live happily based on sufficiency 
economy philosophy. 
 
90591006  พลังแหง่บุคลกิภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้ได้บุคลิกภาพท่ีเหมาะกับ
ตนเองตามกาลเทศะ การพูดและฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
  Study the personality theories, processes of personality development. Learn how 
to develop appropriate manners and speeches, interpersonal skills, and appropriate clothing 
selection. Practice techniques for improving personality deficiency.  
 
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 

  ศึกษาความสําคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ีดี ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
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  Study the concepts of health and mental care. Explore the components of good 
health and mental development and learn factors enhancing the development.  
 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  

  ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และเทคนิค
ต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการเพ่ือให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซ้ึงในการพิจารณาและ
วิจารณ์รูปถ่าย 
  Understand the principles of taking photographs for appreciation and practice to 
use equipment and techniques. Learn to show appreciation for the values of pictures taken 
as well as give valuable and critical comments for pictures. 
 
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

ศึกษาความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทําสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับ
การเรียนและการงาน  

Study the meaning of meditation, objectives, processes, history of 
meditation, characteristics of chanting and meditating. Understand the benefits of 
meditation and apply into daily use both study and work. 
 

90591010  สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ธรรมชาติ และองค์ประกอบของดนตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ดนตรีไทยและสากล  การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทักษะและมารยาทใน
การฟังดนตรี 

Study the forms, characteristics, nature and compositions of music. Learn Introduction 

to Thai and International music, how to express appreciation for its aesthetics and value as well 

as learn appropriate manners in listening to music. 
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กลุ่มวิถีแห่งสังคม 

90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 

  ศึกษาบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
สังคมโลก การอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม 
  Study roles, duties, responsibilities and social interpersonal skills in Thai, ASEAN 
and world societies. Learn how to keep pace with others in society. 
 
90592002  การดํารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 

  ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล ความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ การนําเสนออย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อ
บุคคลและสังคมรวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  Study the life patterns in digital society, importance of ICT data, access to sources, 
development of searching and referencing skills, appropriate use of ICT as well as creative 
presentation. Study the computer crime act and follow with discretion and ethics. 
 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS 

  เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทยกับ
พัฒนาการของชุมชน การแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
สําหรับพัฒนางานให้มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอันเน่ืองมาจาก
การเจริญของสังคมได้อย่างย่ังยืน ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์ต่อภูมิปัญญา 
  Learn to recognize and appreciate the values of Thai wisdoms. Explore the relation 
of Thai wisdom and community development and study the knowledge based on Thai local 
wisdoms as guidelines for developing the later workpieces for uniqueness and suitability. 
Explore the effects of changes in society and globalization that can affect Thai local wisdoms. 
 
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 

  ศึกษาแนวคิดของพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างของวัฒนธรรมท้ัง
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความต่างทางวัฒนธรรม 



 

29 

  Study the concepts of multiculturalism and analyze the contemporary 
phenomenon, the structure of Thai and world cultures including similarities and differences 
of such cultures. 
 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  

  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกษัตริย์ และวีรชนไทย รวมถึงเหล่าผู้กล้าและเสียสละในสังคม
ปัจจุบัน เพ่ือนํามาเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิต กล้าคิด การทําในสิ่งท่ีดีให้กับสังคมไทย  และคนต้นแบบใน
มิติต่างๆ 
  Instill the consciousness of patriotism of Thai nation, pride of being Thai. Learn 
Thai history, kings, heroes and take them as role models for contributing to our society. 
 
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 

  ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความสําคัญของสภาพถิ่นฐาน ท่ีต้ัง และภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน 
อันเป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ท่ีดํารงความมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาแบบพ้ืนถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้  
  Study an important role of topography as a root of various Thai social cultures 
reflecting a strong identity, local foci, and cultural heritage resulting in design in the form of 
disciplinary to solve the holistic problems. 
 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 

  ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ความหมาย และ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
ต่างๆ เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน  
  Study the background, principles of the philosophy of sufficiency economy and its 
application. Learn by doing to instill awareness of sufficient ways of life and applying the 
philosophy to live appropriately in the changing society. 
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กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 

90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 

  ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ เรียนกระบวนการต้ังคําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  การพัฒนาการคิด การสร้างผลงานอันเน่ืองมาจากการคิด 
  Study principles and various types of thinking; positive thinking lateral thinking, 
critical thinking, analytical thinking. Learn to develop thinking process through questioning, 
analyzing, synthesizing and evaluating. Learn to express logical ideas and create workpiece 
based on own thought. 
 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  

  ศึกษาความสําคัญของการกระตุ้นความคิดและความสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิต การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ท้ังทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การคิด
อย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ 
  Study the importance of raising awareness and concerns of environmental 
conservation for better quality of life. Study both positive and negative impacts of human 
behaviors on natural resources and environment. Use analytical thinking and systematic 
thinking approaches to find alternatives of environmental conservation and natural resources 
development. Learn how to analyze with thinking tools. 
 
90593003 พลังงานที่ย่ังยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  

  ศึกษารูปแบบของพลังงานท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ความสําคัญของการกระตุ้นความคิดและ
ความสํานึกในการใช้พลังงานท่ีมีอยู่อย่างจํากัด การศึกษาพลังงานทางเลือก และการฝึกคิดวิเคราะห์ และการ
คิดอย่างเป็นระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังและนําเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่าง
ย่ังยืน การคิดอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด  
  Study energy in various forms used in daily life, importance of raising awareness 
and concerns about the use of limited resources of energy. Study alternative energy and 
application of analytical thinking approach and systematic thinking approach to find effective 
use of energy. 
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90593004  การดํารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 

  เข้าใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพ่ือการอยู่รอด ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและผลกระทบเพื่อ
การอยู่รอดท้ังในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤต วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆท่ีเกิดขึ้น ฝึกทักษะการคิด
และนําเสนอผลงานที่สามารถใช้เพ่ือการดํารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  
  Understand types of disasters, crisis principles of thinking for survival, factors and 
effects of survival in either normal or critical situations. Analyze the case studies and practice 
thinking skills in various types and presentation skills for sharing ideas.   
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กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  

90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 

  ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน
เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดต้ังธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  Study the roles, types and characteristics of being new entrepreneurship. Learn 
the comprehensive knowledge on business including business start-up, elements of business 
plan, strategies on running business for challenging the competition, building uniqueness, 
creating images to respond with the customers’ need. 
 
90594002  ผู้ประกอบการทางสงัคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

  ศึกษาบทบาทการเป็นผู้ประกอบการท่ีมองเห็นปัญหาของสังคม หรือการเพ่ิมคุณค่าด้าน
ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคม ไม่เน้นกําไรส่วนบุคคล  พร้อมกับคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น   
  Study the role of social entrepreneur in selecting social problems of adding the 
value of local business by the principles of business both planning and managing the system 
in order to resolve those social problems without the emphasis on individual profit from the 
business. Explore possibility of creating new ways for solving the social problem and improving 
the society.  
 
90594003  การจัดการและผู้นําสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

  ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้นํายุคใหม่ และทฤษฎีผู้นํายุคปัจจุบัน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและภาวะผู้นํา การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการ และทักษะ
ภาวะความเป็นผู้นํา 
  Study modern management principles and modern leadership theories and 
modern leadership theories in contemporary period. Study the relationship between modern 
management and leadership. Learn to develop both managerial skills and leaderships skills. 
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90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 

  ศึกษาประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการ
ลงทุน หลักการวิเคราะห์และการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า การคํานวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน  
  Study types of investment, finance theories related to investment, risk 
management, analysis of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness on 
investment.  
  
90594005 ศาสตร์การต่อรอง  3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 

  ศึกษาสถานการณ์การต่อรองโดยใช้ตรรกะการคิดแบบองค์รวมและวิธีการคิดแบบต่างๆ ศึกษา
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้ทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง และ
เทคนิคการต่อรอง ศึกษากรณีตัวอย่างของการต่อรอง 
  Study the situations of negotiation with the use of holistic thinking approaches and 
thinking methods. Study the factors effecting negotiation, Maslow’s hierarchy of needs, and 
negotiation techniques. Learn from the case studies. 
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กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 

90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 

ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับ ความสนใจของตนเอง 
งานอดิเรก ครอบครัว การทํางาน การเดินทางท่องเท่ียว และเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงการเขียน
จดหมายส่วนตัวเพ่ืออธิบายประสบการณ์และความประทับใจ 

Practice listening, speaking, reading and writing about familiar matters in daily life 
related to personal interests, hobbies, family, work, travel and current events related to e.g. 
Education, economy, society, politics, science and technology, arts and aesthetics, culture; 
writing personal letters describing experiences and impressions. 
 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION 

ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทักทาย การนัด
หมาย การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเจรจาต่อรอง การนําเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับ
ใจความสําคัญจากสื่อต่างๆ การเขียนเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบอีเมล์ 

Practice listening, speaking, reading and writing in communicative contexts such as 
greeting, making appointments, communicating in daily life situations, negotiating, presenting 
work-related assignments and ideas, reading for main ideas from different rhetorical patterns, 
and writing emails. 
  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง โดย
เน้นการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การนําเสนอผลงาน การอ่านและเขียนข้อเขียนเชิง
วิชาการ 

Develop language and study skills in English for academic purposes related to 
personal interests, focusing on listening to lectures, participating in group discussions, giving 
oral presentations, reading and writing academic texts. 
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90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 

 ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเพ่ือ
แปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนท่ีถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการเขียนท่ี
จะนําไปใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียน
รายงาน เป็นต้น 
 Study effective reading techniques in English relevant to reading for the main idea, 
newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English focusing on 
accuracy in both language forms and grammar beneficial to careers and academic purposes 
such as writing application letters, filling application forms, writing reports, etc. 
 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 

 พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเก่ียวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสาร
บันทึกข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจําวัน การมีส่วนร่วมใน
การประชุม การนําเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการทํางาน 
 Improve writing and speaking skills related to areas of professional activities such 
as writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical manuals, or routine 
reports; participating in a meeting; giving a presentation; and using English in professional 
settings. 
 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 

 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียน
ทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมท้ังฝึกทําข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่างๆ 
 Study and practice of English for further graduate study focusing on academic 
reading, summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing various kinds 
of English test paper. 
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90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 

 ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ ท้ังในและนอกชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตด้วยตนเอง 
 Develop English language skills based on topics of individual learners’ interest 
through active language learning activities customized for each learner to promote self-
directed, life-long language learning skills. 
 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นเจ้าของภาษาและผูใ้ช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ
ภาษา วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 
 Study inter-relationship between language and culture, using English as an 
International Language, inter-cultural communication between native and non-native English 
speakers, cross- cultural pragmatics and developing English language skills for inter-cultural 
communication 
 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเทีย่วและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 

 ศึกษาคําศัพท์และการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจการท่องเท่ียว การโรงแรม ร้านอาหาร 
สนามบินฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น การทักทาย การ
ต้อนรับ การเดินทาง การแนะนําสถานที่ท่องเท่ียว การวางแผน  การหาและสอบถามข้อมูลการเดินทาง การ
ถามทาง การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการท่องเท่ียวและการ
เดินทาง 
 Study vocabulary and language used in travelling and tourism business, such as 
hotel, restaurant, airport, including a practice of the four skills in contexts as greeting, 
welcoming, travelling, introducing tourist attraction, planning trips, looking for and inquiring 
travelling information, dealing with customs and passport control as well as an explanation of 
general knowledge on tourism and travelling. 
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90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและขอ้มูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 

 ศึกษาภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร โฆษณา เว็บไซต์ 
รายการวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือเข้าใจข่าวสารและเนื้อหา 
 Study English in various types of mass media such as newspapers, magazines, 
advertisements, web sites, radio, and television in order to understand news and information. 
 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทํางาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 

 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ 
รายงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมท้ังฝึกการสัมภาษณ์ 
การอภิปรายต่อที่ประชุม และการนําเสนอผลงาน 
 Develop language skills necessary for professional purposes: reading manuals and 
technical signs; writing job application letter, resumes, memos, reports, abstracts, emails, calls 
for meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job discussion and work 
presentation. 
 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดในโอกาส
ต่าง ๆ รวมท้ังพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการ
เสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม 

 Practice English communication skills emphasizing listening and speaking skills for 
various occasions, including the development of skills in conversation, discussion, exchanges 
of opinions, speech making and academic paper presentation in public. 

 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 

 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา คําศัพท์และสํานวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซ่ึงคัดเลือก
เนื้อหาด้านการจัดการท่ีเป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์
ความรู้ท่ีได้ศึกษามา 
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 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in 
management contexts extracted from authentic management materials with an emphasis on 
reading comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595014 ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 

 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่าน
ข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ สํานวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจํา 
รวมทั้งการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกจิ 
 Study and practice English for business communication, with emphasis on reading 
texts from various kinds of business, on vocabulary and expression usage in business contexts, 
on writing business letters, memos, and on listening and speaking in various situations of 
business. 
 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 

 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา คําศัพท์และสํานวนจากบริบทท่ีเกี่ยวกับการตลาดซ่ึงคัดเลือก
เน้ือหาด้านการตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมท้ังประยุกต์ความรู้
ท่ีได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in marketing 
contexts extracted from authentic marketing materials with an emphasis on reading 
comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 

 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายกระบวนการ
ผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการทํางานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ทํางาน การเขียน
ป้ายเตือนอันตราย การเขียนคําสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่ทํางาน 
 Study and practice different industrial aspects: describing production processes; 
explaining how to use equipment or how to operate machines; explaining safety at work; 
writing warnings and instructions, applying communication skills both speaking and writing 
related to work. 
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90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  

ศึกษาและฝึกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเน้นสัทอักษรในระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระและพยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับคําและระดับประโยค และสําเนียง
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

A study and practice of English sound systems and intonation, focusing on the 
study of phonetic alphabets, the pronunciation of English vowel and consonant sounds, word 
and sentence stress, and different accents in today’s English. 
 
90595018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 

ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการฝึก
ปฏิบัติจริง เช่น การพัฒนาทักษะท้ังการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพ่ือการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A study and practice of communication and presentation skills with an emphasis 
on practical training such as script preparation, use of visual aids, such as the ability to present 
self-confidently and professionally, the ability to manage verbal and nonverbal parts of the 
speech, including the ability to deal with stage-fright and work with the audience personality 
development in order to make an effective presentation. 
 
90595019  การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

ศึกษาและฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกการ
เขียนจดหมาย ในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน คําสั่ง คู่มือ และกระบวนการต่าง รวมทั้งการเขียนบรรยาย
สิ่งของ สถานท่ี และเหตุการณ์  

A study and effective practice in English communicative writing in various contexts 
Focusing on letters, reports instructions, manuals, and as a description of things, places, and events.  
 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  

  ศึกษากระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ ฝึกการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร 
หลักการเตรียมการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ไขความวิตกกังวลในการพูด รวมท้ังเรียนรู้เทคนิคการใช้
เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพ่ือการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
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   Study Human communication processes. Practice of verbal and non-verbal 
communication, how to structure and organize information to present in various situations, 
physical and vocal skills includes techniques in controlling speech anxiety. 
 
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 

  ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่ใช้การส่ือสาร ได้แก่    
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 Study Thai language in order to communicate effectively. Practice good communication 
skills including listening, speaking, reading, writing, and creative thinking. 
 
90595022 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 

  ศึกษาหลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อและการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและการ
อ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถ
ในการจับใจความสําคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารท้ังสาระความรู้และบันเทิงคดี  

 Study and practice principle and perception skills, Media literacy skills. Listening 
and Reading for improving Life quality to understand, experience enhancement, and 
imagination. Development in ability of finding main ideas, analyzing and evaluating messages 
for both academic and non-academic purposes. 
 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและ
จินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกสรรถ้อยคําได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง และเหมาะสมกับ      
รูปแบบงานเขียน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการเขียนได้ด้วยตนเอง 

 Practice and develop the creative writing skills. The expression of knowledge Ideas 
and imagination into writing. The chosen words are euphemisms correct and appropriate 
writing style including can review and edit writings manually.  
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90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ทํางาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 

 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ ท่ีใช้ท่ัวไปในท่ี
ทํางาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการทํางาน
สํานักงาน 
 Study Principles, formats and methods of writing Thai document types; correct use 
of the Thai language appropriate for each type of documents. Practice in document writing in 
accordance with working system in the workplace. 
 
90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 

 ศึกษาโครงสร้างรายงานทางวิชาการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม การเขียนรายงานทางวิชาการ
แบบต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับงานวิชาการ 
 Study academic report structures, footnote and bibliography, writing various types 
of academic report, with emphasis on clarify and appropriateness. 
 
90595026  ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN THAI SOCIETY 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเน่ืองมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิดการพัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ 
 Study structure of language used in Thai society, structure of Thai society, 
relationship between language and society; language change caused by social and 
geographical factors; language development and the development of the nation. 
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ภาคผนวก ข  
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้าง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
  6 หน่วยกิต 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต - กลุ่มภาษาและการส่ือสาร  12 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 
   บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต - กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา 
- กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 2 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
 บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - กลุ่มวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน 5 รายวิชา จํานวน 12 หน่วยกิต 
- บังคับเลือก 5 รายวิชา จํานวน 15 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 3 หน่วยกิต  
  (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 

กลุ่มวิชาและจํานวนรายวิชา - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
 จํานวน 33 รายวิชา 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จํานวน 4 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาภาษา 
 จํานวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มภาษาและการส่ือสาร จํานวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 จํานวน 39 รายวิชา 

- กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จํานวน 5 รายวิชา 
- กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จํานวน 10 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 จํานวน 25 รายวิชา 

- กลุ่มวิถีแห่งสังคม  จํานวน 7 รายวิชา 

รวม 123 รายวิชา รวม 52 รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
รูปแบบรหัสวิชา - รหัสตําแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหัสประจํา 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดเป็น 90 
- รหัสตําแหน่งท่ี 3  หมายถึง รหัสประจํา 
  กลุ่มวิชา กําหนดเป็น 1-4  
     1 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
     2 = กลุ่มวิชาภาษา 
     3 = กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
     4 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
- รหัสตําแหน่งท่ี 4-5 หมายถึง รหัสประจํา 
  สาขา ของกลุ่มวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
     01 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
     02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
     03 = สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ   
     04 = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
     05 = สาขาวิชาเคมี  
     06 = สาขาวิชาฟิสิกส์  
     07 = สาขาวิชาชีววิทยา  
     08 = สาขาวิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อม  
กลุ่มวิชาภาษา 
     01 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
     02 = สาขาวิชาภาษาไทย  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    01 = สาขาวิชาปรัชญา  
    02 = สาขาวิชาจิตวิทยา  
    03 = สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
    04 = สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ  
           สารนิเทศศาสตร์  
    05 = สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ 
           วัฒนธรรม  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
     01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
     02 = สาขาวิชากฎหมาย  
     03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์  

- รหัสตําแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจํา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดเป็น 90 
- รหัสตําแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ท่ี 
  ทําการปรับปรุงหลักสูตร  

59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ  2559.ศ .  
- รหัสตําแหน่งที่ 5 หมายถึง รหัสประจํา 
  กลุ่ม กําหนดเป็น 1-5 
     1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
     2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
     3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
     4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
     5 = กลุ่มภาษาและการส่ือสาร 
- รหัสตําแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ลําดับท่ี 
  ของรายวิชา กําหนดเป็น 001-999 

รายวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาไทย 

บรรจุอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ บรรจุอยู่ในกลุ่มภาษาและการส่ือสาร 
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