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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. ชื่อหมวดวิชา 

 ช่ือภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ช่ือภาษาอังกฤษ : General Education Program 

 

2. หนวยงานรับผิดชอบ 

 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

3. จำนวนหนวยกิต 

 ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 

4. ภาษาที่ใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย และภาษาตางประเทศตามแตละรายวิชาภาษา 

 

5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2564) กำหนดใหใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2566 เปนตนไป 

5.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 

พ.ศ. 2565 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5.3 หมวดวิชาศึกษาทั ่วไปนี ้ ไดผานการพิจารณากลั ่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ xx/2565 เมื่อวันที่ xx กันยายน 

พ.ศ. 2565 

5.4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ xx/2565 เมื่อวันที่ xx ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

- สถานที่ตามที่ผูสอนระบุเปนเงื่อนไขใหผูเรียนทราบ (ในกรณีการใชชองทางการจัดการเรียนทางไกลและ 

  แบบผสมผสาน) 

 



 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 

 การจัดการศึกษาแบบมุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome-based Education) และการจัดการเรียนรู

แบบใชสมรรถนะเปนฐาน (Competency-based Learning) ที่ดำเนินการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง มุงเนนใหนักศึกษาไดฝกทักษะตางๆ เพื่อสรางบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะที่

ใชไดจริงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยกลุมรายวิชาศึกษาทั่วไปเปนกลุมรายวิชามุงเนนการพัฒนาทักษะของ

นักศึกษาใหเปนผูที่มีความสามารถในการแสวงหาความรูเพื่อสามารถดำรงชีวิตไดในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ

พื้นฐานสำหรับการพัฒนาตนเองและสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ มีทักษะดานการจัดการและมีภาวะ

ความเปนผูนำ มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนผูดำเนินชีวิต

ตามอัตลักษณของสถาบัน “ซื่อสัตย ใฝรู สูงาน” 

 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ สจล. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และการจัด

การศึกษาในหมวดนี้ยังเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งมุงเนน

ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของบัณฑิตอยางนอยสี่ดาน ดังตอไปน้ี ดานความรู ดานทักษะ 

ดานจริยธรรม ดานลักษณะบุคคล โดยแบงผลลัพธการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปน 11 กลุมทักษะ 

(KMITL General Education Skills) ดังน้ี 

1. การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking) 

2. การแกปญหาเชิงซับซอน (Complex Problem Solving) 

3. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

4. การบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal Management) 

5. ความซื่อสัตยและความพากเพียรพยายาม (Integrity and Perseverance) 

6 .การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู (Active Learning & Learning Strategies) 

7. ความอดทน ยืดหยุ น และฟ นตัวจากสภาวะความเครียด (Resilience, Stress, Tolerance and 

Flexibility) 

8. การเปนผูนำและผูเปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership and Social Influence) 

9. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

10. การเปนผูประกอบการและการลงทุน (Entrepreneurship and Investment) 
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11 . การร ู  เท าท ันด ิจ ิท ัลและการผล ิตส ื ่อด ิจ ิท ัล (Digital Quotient Literacy and Digital Media 

Production) 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 จึงไดรับการ

ออกแบบที่โดดเดน มีความทันสมัยโดยเนนเรื่องของการพัฒนาทักษะเปนหลัก แตยังคงมีเปาหมายที่ครอบคลุม

หลักการตางๆไวอยางครบถวน เพ่ือสรางบัณฑิตใหสามารถดำรงชีวิตอยูในศตวรรษที่ 21 อยางมีคุณภาพ 

 

2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหพรอมสำหรับโลกในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหเปน

บุคคลผูใฝรูและมีทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน  เปนผูมีความ

รอบรูอยางกวางขวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ สามารถ

บูรณาการศาสตรตางๆ ในการพัฒนา หรือแกไขปญหา เปนผูที่ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนพลเมืองที่เขมแข็ง รูคุณคาและรักษชาติกำเนิด 

ดำเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

  

3. วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาและฝกฝนทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการปลูกฝงอัต

ลักษณของสถาบันฯ ที่สะทอนถึงคุณลักษณะความซื่อสัตย ใฝรู สูงาน และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาและฝกฝนทักษะดานบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด อารมณ 

ความรูสึก รวมถึงทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหนักศึกษาเปนผูตระหนักรูถึงการบูรณาการศาสตร

ตางๆ ในการพัฒนา หรือแกไขปญหา 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาและฝกฝนทักษะดานการจัดการและภาวะความเปนผูนำ รวมทั้ง

ทักษะการเปนผูประกอบการยุคใหม เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา สามารถดำรงตนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ดำเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม และเปน

พลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

4. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาและฝกฝนทักษะดานภาษาและการสื่อสารซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญใน

การดำรงชีวิตและการทำงาน เพื่อใหนักศึกษาเปนผูสื่อสารที่ดี สามารถฟงอยางลึกซึ้ง และสื่อสารได

อยางมีคุณภาพทั้งทางวัจนภาษา และ อวัจนภาษา  
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5. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการใชชีวิตในอนาคต เพื่อใหนักศึกษาทักษะในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการตระหนักรูทางดานดิจิทัล 

 

4. ผลลัพธการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565 

กำหนดดังน้ี 

PLO 1  ความรู 

PLO 1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย วิถีการดำเนินชีวิต ในโลกปจจุบัน 

PLO 1.2 มีความรู ความเขาใจในธรรมชาติ ความเปนวิทยาศาสตร และการใชเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจำวัน 

PLO 1.3 มีความรู ความเขาใจในดานบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการ

อยูรวมกันในสังคม 

PLO 1.4 มีวิสัยทัศนในการมองสิ่งตางๆ รอบตัวเพ่ือนำมาปรับใชในการดำเนินชีวิต 

PLO 1.5 มีความรู ความเขาใจ และเคารพในความเหมือนและความตางของตนเอง ผูอ่ืน 

สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

 PLO 2  ทักษะ 

PLO 2.1 มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

PLO 2.2 มีทักษะในการประเมินความรู ความสามารถของตนเอง และกำหนดเปาหมายการ

เรียนรูที่ตองการพัฒนาอยางตอเน่ืองได 

PLO 2.3 มีทักษะในการใชความรูอยางสรางสรรค 

PLO 2.4 มีทักษะในการคิดเปนเหตุเปนผล และเช่ือมโยงความคิดในภาพรวมได 

PLO 2.5 มีทักษะในการเลือกใชวิธีการคิด และตีความ ประเมินคาเพื่อการตัดสินใจในการ

แกไขปญหา 

PLO 2.6 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีจรรยาบรรณ 

PLO 2.7 มีทักษะการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

PLO 3 จริยธรรม 

PLO 3.1 มีความซื่อสัตย สุจริต  

PLO 3.2 มีความขยัน อดทน สูงาน มีระเบียบวินัย 

PLO 3.3 มีความตระหนักในความพอเพียง 
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PLO 3.4 มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี 

PLO 3.5 มีจิตสำนึกในการทำความดีเพ่ือสังคม 

PLO 4 ลักษณะบุคคล 

PLO 4.1 มีจิตอาสาโดยมุงใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาเพ่ือสวนรวม 

PLO 4.2 มีสำนึกสาธารณะ โดยรูจัก ดูแล เอาใจใส รักษาสมบัติของสวนรวม 

PLO 4.3 มีภาวะผูนำและผูตาม สามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมตามบทบาทหนาที ่

PLO 4.4 มีความเขาใจในบทบาทหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี และสามารถเปนที่พ่ึงของตนเอง

และสังคมได 

PLO 4.5 มีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร 

 

5. กำหนดการเปดสอน 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามรายวิชาในฉบับนี้ สามารถดำเนินการได ตั้งแตภาค

การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2566 เปนตนไป 

 

6. อาจารยผูสอน 

 อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก อาจารยประจำของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีวิทยากร และอาจารยพิเศษที่สถาบันฯ เชิญเปน

ผูสอนตามความเหมาะสมและความจำเปน 

 

7. นักศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงใหมจะใชสำหรับนักศึกษาเขาศึกษาที่สถาบันฯ ในปการศึกษา 2566 เปนตนไป โดย

นักศึกษาที่เขาศึกษาในสถาบันฯ กอนปการศึกษา 2566 สามารถลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนรายวิชา หรือ

เลือกลงทะเบียนเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได นอกจากนี้ยังเปดใหบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในการพัฒนา

ทักษะ (Upskill/Reskill) สามารถเลือกเรียนในรูปแบบการสะสมหนวยกิตได 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

โดยทั่วไป ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคการศึกษา ในแตละภาค

การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหหรืออาจยืดหยุนในการจัดเวลาเรียนแตตองเก็บสะสม

เวลาเรียนใหครบเทียบเทากับหนวยกิตของวิชานั้นๆ ทั้งนี้ในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการ

สอน ซึ่งขอกำหนดตางๆ เปนไปตามขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 สำหรับรายวิชาที่เปดในสถาบัน ฯ จะเปดสอนและวัดผลในวันและเวลาทำการของสถาบันฯ โดยสำนัก

วิชาศึกษาทั่วไปเปนผูประกาศตารางสอนและตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไปในระบบของสำนักทะเบียนฯ 

2.2 สำหรับการเทียบโอนหนวยกิตจากการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ใหเปนไปตาม ขอบังคับสถาบันฯ วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 

 

3. โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

3.2 เกณฑการผานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  เกณฑการผานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหครบ 24 หนวยกิต ตามที่

แผนการศึกษาของหลักสูตรไดระบุไว โดยหลักสูตรสามารถเลือกแผนการศึกษาไดดังน้ี 

  3.2.1 แผน ก. 

    เลือกใชรายวิชา 90641004 – 90641006 โครงงานกลุม 1-3 (Team-Project 1-3) 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

*90641004 โครงงานกลุม 1 

TEAM-PROJECT 1 

1 (0-2-1) 

*90641005 โครงงานกลุม 2 

TEAM-PROJECT 2 

1 (0-2-1) 

*90641006 โครงงานกลุม 3 

TEAM-PROJECT 3 

1 (0-2-1) 
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

*90641007 พลเมืองดิจิทัล 

DIGITAL CITIZEN 

3 (3-0-6) 

**90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 

0 (0-0-45) 

*90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 

3 (3-0-6) 

*90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2 

3 (3-0-6) 

90644xxx วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร 

(LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES) 

3 (x-x-x) 

9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GENERAL EDUCATION COURSES) 

9 (x-x-x) 

*การประเมินผลใน 7 รายวิชา 90641004 – 90641010 จะใชเกณฑผลการเรียนเปนผาน (S) หรือไมผาน (U) 

**90641008 พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาบังคับกอน ที่ไมนับหนวยกิต ใชการเทียบผานจากการสอบ

วัดระดับมาตรฐานตามประกาศของสถาบันฯ เพ่ือการจัดการเรียนท่ีตรงตามสมรรถนะของนักศึกษา 

 

  3.2.2 แผน ข. 

    เลือกใชรายวิชาของหลักสูตรหรือคณะ ที่มผีลลัพธการเรยีนรูเทียบกับรายวิชา 90641004 – 

90641006 โครงงานกลุม 1-3 (Team-Project 1-3) 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

*90641007 พลเมืองดิจิทัล 

DIGITAL CITIZEN 

3 (3-0-6) 

**90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 

0 (0-0-45) 

*90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 

3 (3-0-6) 

*90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2 

3 (3-0-6) 

90644xxx วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร 

(LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES) 

3 (x-x-x) 

9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GENERAL EDUCATION COURSES) 

12 (x-x-x) 
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*การประเมินผลใน 4 รายวิชา 90641007 – 90641010 จะใชเกณฑผลการเรียนเปนผาน (S) หรือไมผาน (U) 

**90641008 พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปนรายวิชาบังคับกอน ที่ไมนับหนวยกิต ใชการเทียบผานจากการสอบ

วัดระดับมาตรฐานตามประกาศของสถาบันฯ เพ่ือการจัดการเรียนท่ีตรงตามสมรรถนะของนักศึกษา 

 

 3.3 คำอธิบายระบบรหัสวิชา 

  รายละเอียดของระบบรหัสวิชาในหลักสูตรฉบับปรับปรุงน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 

- รหัสตำแหนงที่ 1 - 2 หมายถึง รหัสประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดเปน  

90 = สำหรับหลักสูตรภาษาไทย (Thai Program) 

- รหัสตำแหนงที่ 3 - 4 หมายถึง ป พ.ศ. ที่เริ่มกำหนดใชรายวิชา  

64 = รายวิชา บังคับใชต้ังแตป พ.ศ. 2564  

- รหัสตำแหนงที่ 5 หมายถึง รหัสประจำกลุมทักษะ  

1 = กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL Identity Skills) 

2 = กลุมทักษะบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ (Personal and Professional Skills) 

3 = กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (Management and Leadership Skills) 

4 = กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 

  - รหัสตำแหนงที่ 6 - 8 หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา กำหนดเปน 001 - 999 ในกลุมทักษะตาง ๆ 

 

3.4 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL IDENTITY SKILLS) 

90641004 โครงงานกลุม 1 

TEAM-PROJECT 1 

1 (0-2-1) 

90641005 โครงงานกลุม 2 

TEAM-PROJECT 2 

1 (0-2-1) 

90641006 โครงงานกลุม 3 

TEAM-PROJECT 3 

1 (0-2-1) 

90641007 พลเมืองดิจิทัล 

DIGITAL CITIZEN 

3 (3-0-6) 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 

0 (0-0-45) 

90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 

3 (3-0-6) 
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90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2 

3 (3-0-6) 

   

กลุมทักษะบุคคลและสงเสรมิวิชาชีพ (PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS) 

90642001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 1 

1 (0-2-1) 

90642002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 2 

2 (0-4-2) 

90642003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 3 

3 (0-6-3) 

90642011 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

CRITICAL THINKING 

3 (3-0-6) 

90642012 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

DESIGN THINKING 

3 (3-0-6) 

90642013 บูรณาการแหงการคิด 

INTEGRATED THINKING 

3 (3-0-6) 

90642014 การคิดเชิงระบบและเชิงนวัตกรรม 

INNOVATIVE AND SYSTEM THINKING 

3 (3-0-6) 

90642015 การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

CREATIVE THINKING AND INNOVATION 

3 (3-0-6) 

90642017 แกะกลองนวัตกรรม 

INNOVATION UNBOXED 

3 (3-0-6) 

90642018 เทคโนโลยีการผลิตงานสรางสรรค 

CREATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

90642019 การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรคขั้นพ้ืนฐาน 

BASIC CREATIVE STEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

90642020 การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรคขั้ั้นสูง 

ADVANCE CREATIVE STEM DESIGN 

3 (3-0-6) 

90642021 ไอเดียขยะ 

JUNK DESIGN 

3 (3-0-6) 

90642022 ปรัชญาวิทยาศาสตร 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 

3 (3-0-6) 



 11  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

90642024 การวิเคราะหขอมูลทางวิชาชีพและการนำเสนอทางวิชาการ 

PROFESSIONAL INFORMATION ANALYSIS AND ACADEMIC 

PRESENTATION 

3 (3-0-6) 

90642025 วิเคราะหความจริงจากตัวเลข 

FACTS BEHIND NUMBERS 

3 (3-0-6) 

90642026 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย 

RESEARCH SKILL DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90642028 รูเทาทันการพนัน 

GAMBLING LITERACY 

3 (3-0-6) 

90642029 จริยธรรมและกฎหมายวาดวยความเปนมืออาชีพทางการแพทย 

MEDICAL ETHICS, LAWS AND PROFESSIONALISM 

3 (2-2-5) 

90642030 จรรยาบรรณและกฎหมายวิศวกรรม 

ENGINEERING ETHICS AND LAW 

3 (3-0-6) 

90642031 จริยธรรมและกฎหมายแหงวิชาชีพ 

PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS 

3 (3-0-6) 

90642032 กฎหมายสำหรับผูประกอบการ 

LAW FOR ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 

90642033 กฎหมายสำหรับคนรุนใหม 

LAW FOR NEW GENERATION 

3 (3-0-6) 

90642034 กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมการบิน 

LAW AND REGULATION IN AVIATION INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

90642035 ประสบการณในอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร 

INDUSTRIAL EXPERIENCE FOR ENGINEERS 

3 (0-18-0) 

90642036 เตรียมความพรอมสำหรับวิศวกร 

PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 

1 (0-3-0) 

90642037 ประเด็นและทักษะวิชาชีพ 

PROFESSIONAL SKILLS AND ISSUES 

3 (3-0-6) 

90642038 ความปลอดภัยในที่ทำงาน 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

3 (3-0-6) 

90642039 ซอมไดภายในบาน 

QUICK-FIX @ HOME 

3 (3-0-6) 

90642040 คอกาแฟ 

COFFEE MANIA 

3 (3-0-6) 
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90642041 ครัวเด็กหอ 

DORM CHEF 

3 (3-0-6) 

90642042 ศาสตรและศลิปของเน้ือสัตว 

SCIENCE AND ART OF MEATS 

3 (3-0-6) 

90642043 ศาสตรของเบอรเกอร 

SCIENCE OF BURGER 

3 (3-0-6) 

90642044 โลกของไสกรอก 

WORLD OF SAUSAGES 

3 (3-0-6) 

90642045 เรื่องเหลา 

BE MY BEV. 

3 (3-0-6) 

90642046 ไรซ-สาระ 

RICE-SARA 

3 (3-0-6) 

90642047 หมอตนไม 

TREE DOCTOR 

3 (3-0-6) 

90642048 ยาและสมุนไพรพาเพลิน 

FUN WITH DRUGS AND HERBS 

3 (3-0-6) 

90642049 การใชประโยชนจากจุลินทรียในชีวิตประจำวัน 

MICROBIAL UTILIZATION FOR DAILY LIFE 

3 (3-0-6) 

90642050 พืชพรรณที่เปนยา 

MEDICINAL PLANTS 

3 (3-0-6) 

90642051 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือความเปนอยูที่ดีขึ้น 

BIOTECHNOLOGY FOR BETTER LIVING 

3 (3-0-6) 

90642052 จากเสนสาย DNA สูพันธุกรรม 

GENES & GENETICS : FROM HELIX TO HEREDITARY 

3 (3-0-6) 

90642053 สาระนารูอณูพันธุศาสตร 

INTERESTING MOLECULAR GENETICS 

3 (3-0-6) 

90642054 สิ่งพิทักษรางกาย 

GUARDIANS OF OUR BODIES 

3 (3-0-6) 

90642055 จุลินทรียรวมชีพ 

LIVING WITH MICROBES 

3 (3-0-6) 

90642056 โรคระบาดในศตวรรษที่ 21 

EPIDEMICS IN THE 21st CENTURY 

3 (3-0-6) 
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90642057 ภูมิคุมกาย 

IMMUNITY THROUGH MEDIA 

3 (3-0-6) 

90642058 ความเขาใจในนโยบายสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน 

UNDERSTANDING HEALTH POLICY AND PUBLIC WELFARE 

3 (3-0-6) 

90642059 การแพทยและวรรณกรรม 

MEDICINE AND LITERATURE 

3 (3-0-6) 

90642060 คนหาตัวตน 

SELF-DISCOVERY 

3 (3-0-6) 

90642061 โลกของแมลง 

WORLD OF INSECTS 

3 (3-0-6) 

90642062 เรื่องกินเรื่องใหญ 

ALL ABOUT FOOD 

3 (3-0-6) 

90642063 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 

HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90642074 อีสปอรต 

E-SPORTS 

3 (2-2-5) 

90642080 การประพันธเพลงเบ้ืองตน 

INTRODUCTION TO MUSIC COMPOSITION 

3 (3-0-6) 

90642081 สุนทรียะเพลงแรป 

RAP APPRECIATION 

3 (3-0-6) 

90642082 สุนทรียะดนตรี 

MUSIC APPRECIATION 

3 (3-0-6) 

90642083 ศิลปะแหงภาพยนตร 

FILM APPRECIATION 

3 (3-0-6) 

90642084 สุนทรียะภาพถาย 

PHOTOGRAPHY APPRECIATION 

3 (2-2-5) 

90642085 วัฒนธรรมรวมสมัย 

CONTEMPORARY CULTURE 

3 (3-0-6) 

90642086 วัฒนธรรมการออกแบบเบ้ืองตน 

INTRODUCTION TO DESIGN CULTURE 

3 (3-0-6) 

90642087 วัฒนธรรมรอบโลก 

WORLD CULTURE 

3 (3-0-6) 
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90642088 วัฒนธรรมจีนด้ังเดิม 

TRADITIONAL CHINESE CULTURE 

3 (3-0-6) 

90642089 สังคม เศรษฐกจิ และการเมืองจีน 

CHINESE SOCIETY, ECONOMY AND POLITICS 

3 (3-0-6) 

90642090 เจาะลึกประเด็นโลก 

GLOBAL INSIDE 

3 (3-0-6) 

90642091 เอเชียนศึกษา 

ASIAN STUDY 

3 (3-0-6) 

90642092 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง 

CIVIC EDUCATION 

3 (3-0-6) 

90642093 สานสัมพันธกับชุมชน 

COMMUNITY ENGAGEMENT 

3 (3-0-6) 

90642094 หลักการพัฒนาชุมชน 

PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90642095 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาติ 

NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90642096 วิทยาการทางทหาร 

MILITARY SCIENCE 

3 (3-0-6) 

90642097 ภูมิปญญาไทยประยุกต 

APPLIED THAI WISDOMS 

3 (3-0-6) 

90642098 พลวัตสังคมไทย 

DYNAMICS OF THAI SOCIETY 

3 (3-0-6) 

90642099 สังคมสูงวัยเชิงรุก 

ACTIVE AGING SOCIETY 

3 (3-0-6) 

90642101 นักรีวิว 

REVIEWER 

3 (3-0-6) 

90642102 นักสื่อสารผานยูทูบ 

YOUTUBER 

3 (3-0-6) 

90642103 การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล 

LIVING IN DIGITAL SOCIETY 

3 (3-0-6) 

90642106 เลาเรื่องการเดินทางแบบดิจิทัล 

DIGITAL STORYTELLING IN JOURNEY 

3 (3-0-6) 
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90642107 การผลิตสื่อดิจทิัล 

DIGITAL MEDIA PRODUCTION 

3 (3-0-6) 

90642108 เทคโนโลยีการถายภาพดิจิทัล 

DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY 

3 (2-2-5) 

90642109 การออกแบบอินโฟกราฟก 

INFOGRAPHIC DESIGN 

3 (3-0-6) 

90642110 สนุกกับวิทยาศาสตรขอมูล 

FUN WITH DATA SCIENCE 

3 (3-0-6) 

90642111 สนุกกับการเขียนโคด 

FUN WITH CODING 

3 (3-0-6) 

90642112 สนุกกับปญญาประดิษฐ 

FUN WITH AI 

3 (3-0-6) 

90642113 หุนยนตและปญญาประดิษฐ 

ROBOTICS AND AI 

3 (3-0-6) 

90642114 ฟารมอัจฉริยะ 

SMART FARMING 

3 (3-0-6) 

90642115 เทคโนโลยีสีเขยีวและพลังงานทดแทน 

GREEN TECHNOLOGY AND ALTERNATIVE ENERGY 

3 (3-0-6) 

90642116 เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเมือง 

SMART CITY AND CITY INNOVATION 

3 (3-0-6) 

90642117 ทักษะการรูสารสนเทศแหงศตวรรษที่ 21  

INFORMATION LITERACY SKILLS FOR THE 21st CENTURY 

3 (3-0-6) 

90642118 โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตทางธุรกิจ 

APPLICATION SOFTWARE FOR BUSSINESS 

2 (1-2-3) 

90642120 เอ็กเซลเพ่ือความเปนมืออาชีพ 

FROM EXCEL TO EXCELLENT 

3 (3-0-6) 

90642121 การวิเคราะหและจัดการขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT WITH COMPUTATIONAL 

PROGRAM 

3 (3-0-6) 

90642122 การใชแอปพลิเคชัน ไมโครคอมพิวเตอร 

INTRODUCTION TO MICROCOMPUTER APPLICATION 

3 (3-0-6) 

90642123 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรดนตรี 

TECHNOLOGY IN MUSICAL SEQUENCING 

3 (3-0-6) 
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90642124 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสำหรับ SDGs 

SCIENCE TECHNOLOGY AND SCIENCE INNOVATION FOR SDGs 

3 (3-0-6) 

90642125 การดำรงชีพทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 

LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 

3 (3-0-6) 

90642126 วิชาเอาตัวรอด 

SURVIVORS 

3 (3-0-6) 

90642127 รักษโลก 

THINK EARTH 

3 (3-0-6) 

90642128 นิเวศวิทยาและการรักษาสิ่งแวดลอม 

ECOLOGY, CONSERVATION AND ENVIRONMENTALISM 

3 (3-0-6) 

90642129 การทองเที่ยวทางเลือก 

ALTERNATIVE TOURISM 

3 (3-0-6) 

90642130 การทองเที่ยวเชิงกีฬา 

SPORTS TOURISM 

3 (3-0-6) 

90642131 วัฒนธรรมไทยกับการทองเที่ยว 

THAI CULTURE AND TOURISM 

3 (3-0-6) 

90642132 ชุมพรศึกษาเพ่ือการทองเที่ยว 

CHUMPHON STUDY FOR TOURISM 

3 (3-0-6) 

90642133 รอบรั้วชุมพรศึกษา 

CHUMPHON AREA STUDY 

3 (3-0-6) 

90642134 แผนดินพระจอมเกลาฯ ศึกษา 

KING MONGKUT'S REIGN STUDY 

3 (3-0-6) 

90642135 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 

3 (3-0-6) 

90642136 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร 

ETHICS AND AESTHETICS 

3 (3-0-6) 

90642137 ดูละครแลวยอนดูตัว 

SERIES IN DAILY LIFE 

3 (3-0-6) 

90642138 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90642140 ภูมิคุมกันทางใจ 

IMMUNITY OF MIND 

3 (3-0-6) 
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90642142 จิตวิทยาสำหรับการสื่อสาร 

PSYCHOLOGY IN COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90642143 ชีวิตออกแบบได 

DESIGNING YOUR LIFE 

3 (3-0-6) 

90642144 กระจกสองใจ  

MAGIC MIRROR 

3 (3-0-6) 

90642145 พลังแหงบุคลิกภาพ 

POWER OF PERSONALITY 

3 (3-0-6) 

90642146 เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน 

POWER OF CHANGE 

3 (3-0-6) 

90642147 ทักษะแหงความสุข 

HAPPINESS SKILLS 

3 (3-0-6) 

90642148 ศิลปะการพัฒนาอารมณ 

ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90642149 ศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาอารมณและจติวิญญาณ 

IMAGINATIVE ART 

3 (3-0-6) 

90642150 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

ART IN EVERYDAY LIFE 

3 (3-0-6) 

90642151 มนุษยกับศิลปะ 

MAN AND ART 

3 (3-0-6) 

90642152 ปนสุข 

JOY OF SHARING 

3 (3-0-6) 

90642153 ความเขาใจในพฤติกรรมมนุษย 

UNDERSTANDING HUMAN BEHAVIOR 

3 (3-0-6) 

90642154 ลมใหเปน 

FAIL-ABLE 

3 (3-0-6) 

90642156 ฮวงจุย 

FENG SHUI 

3 (3-0-6) 

90642157 โหราศาสตรไทย 

THAI ASTROLOGY 

3 (3-0-6) 

90642158 มุมมองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมสมัย 

CONTEMPORARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 
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90642159 จิตวิทยาเบ้ืองตน 

INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 

3 (3-0-6) 

90642161 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

ELECTRONIC MUSIC HISTORY 

3 (3-0-6) 

90642162 พรอมสูวัยทำงาน 

READY TO WORK 

3 (3-0-6) 

90642163 โดดเดนดวยจุดแข็ง 

STAND OUT WITH STRENGTHS 

3 (3-0-6) 

90642164 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาสำหรับผูประกอบการ 

INTELLECTUAL PROPERTY LAWS FOR ENTREPRENEUR 

3 (3-0-6) 

90642167 จังหวะชีวิต 

SLICE OF LIFE 

3 (3-0-6) 

90642168 เรื่องนารูของพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม 

INTERESTING TOPICS IN MEDICINAL PLANTS FOR WELLNESS AND 

AESTHETICS 

3 (3-0-6) 

90642169 กัญชาเพ่ือชีวิต 

CANNABIS FOR LIFE 

3 (3-0-6) 

90642170 ตรรกศาสตรเบ้ืองตน 

INTRODUCTION TO LOGIC 

3 (3-0-6) 

90642175 เปตอง 

PETANQUE 

3 (2-2-5) 

90642176 รักบ้ีฟุตบอล 

RUGBY FOOTBALL 

3 (2-2-5) 

90642177 ฟุตบอล 

SOCCER 

3 (2-2-5) 

90642178 ซอฟบอลและเบสบอล 

SOFTBALL & BASEBALL 

3 (2-2-5) 

90642179 เทนนิส 

TENNIS 

3 (2-2-5) 

90642180 วอลเลยบอล 

VOLLEYBALL 

3 (2-2-5) 

90642181 กอลฟ 

GOLF 

3 (2-2-5) 
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90642182 แบดมินตัน 

BADMINTON 

3 (2-2-5) 

90642183 บาสเกตบอล 

BASKETBALL 

3 (2-2-5) 

90642184 หมากกระดาน 

CHESS 

3 (2-2-5) 

90642185 คาราเต 

KARATE 

3 (2-2-5) 

90642186 ยิงปน 

SHOOTING 

3 (2-2-5) 

90642187 เทเบิลเทนนิส 

TABLE TENNIS 

3 (2-2-5) 

90642188 เทควันโด 

TAEKWONDO 

3 (2-2-5) 

90642189 ยูโด 

JUDO 

3 (2-2-5) 

90642190 วิธีการออกแบบเพ่ือสรางนวัตกรรม 

DESIGN METHODS FOR INNOVATION 

3 (3-0-6) 

90642191 การตีความและการใชเหตุและผล 

INTERPRETATION AND ARGUMENT 

3 (3-0-6) 

90642192 ฟนดาบสากล 

FENCING 

3 (2-2-5) 

90642193 ฟุตซอล 

FUTSAL 

3 (2-2-5) 

90642194 ลีลาศ 

DANCESPORT 

3 (2-2-5) 

90642195 บริดจ 

BRIDGE 

3 (2-2-5) 

90642196 ผูฝกสอนการออกกำลังกายสวนบุคคล 

PERSONAL TRAINER 

3 (2-2-5) 

90642197 การดำน้ำเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

DIVING FOR ECOTOURISM 

3 (2-2-5) 
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90642198 ขับรองประสานเสียง  

CHORUS 

3 (2-2-5) 

90642199 บูรณาการงานสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบ 

INTEGRATED CREATIVE ART AND DESIGN 

3 (1-4-4) 

90642200 ดาราโหราศาสตร 

ASTROLOGY 

3 (3-0-6) 

   

กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS) 

90643001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 1 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 1 

1 (0-2-1) 

90643002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 2 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 2 

2 (0-4-2) 

90643003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 3 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 3 

3 (0-6-3) 

90643004 ผูนำพลังบวก 

POSITIVE POWER LEADER 

3 (3-0-6) 

90643005 นักเปลี่ยนโลก 

THE DISRUPTOR 

3 (3-0-6) 

90643006 การจัดการและผูนำสมัยใหม 

MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

3 (3-0-6) 

90643007 ภาวะผูนำสำหรับคนรุนใหม 

NEXT GEN LEADERSHIP 

3 (3-0-6) 

90643008 ศาสตรการตอรอง 

SCIENCE OF NEGOTIATION 

3 (3-0-6) 

90643010 การตลาดรวมสมัย 

CONTEMPORARY MARKETING 

3 (3-0-6) 

90643012 การทำงานเปนทีม 

TEAMWORK 

3 (3-0-6) 

90643013 การจัดการเชิงอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

90643014 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 

GENERAL BUSINESS 

3 (3-0-6) 
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90643015 การบัญชีทางธุรกิจสำหรับคนรุนใหม 

BUSINESS ACCOUNTING FOR NEW GEN 

3 (3-0-6) 

90643016 สนุกกับธุรกิจออนไลน 

FUN WITH ONLINE BUSINESS 

3 (3-0-6) 

90643018 ธุรกิจระหวางประเทศ 

INTERNATIONAL BUSINESS 

3 (3-0-6) 

90643019 เศรษฐศาสตรกับการเปนผูประกอบการ 

ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP 

3 (3-0-6) 

90643020 นักพัฒนาธุรกิจสรางสรรค 

INNOVATIVE ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 

90643021 ผูประกอบการสมัยใหม 

MODERN ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 

90643022 ผูประกอบการทางสังคม 

SOCIAL ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 

90643023 ผูประกอบการเทคโนโลยี 

TECHNOPRENEURS 

3 (3-0-6) 

90643024 ฟารมสุข 

HAPPINESS FARMS 

3 (3-0-6) 

90643025 เสนทางสู IPO 

ROAD TO IPO 

3 (3-0-6) 

90643026 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 

INVESTMENT PLANNING 

3 (3-0-6) 

90643027 มนุษย เงิน และคณิตศาสตร 

MAN, MONEY AND MATH 

3 (3-0-6) 

90643028 มือใหม (หัด) เลนหุน 

SMART TIPS FOR BEGINNING INVESTERS 

3 (3-0-6) 

90643029 เศรษฐกิจดิจิทลั 

DIGITAL ECONOMY 

3 (3-0-6) 

90643030 เศรษฐศาสตรทั่วไป และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

GENERAL ECONOMICS AND PROJECT FEASIBILITY STUDY 

3 (3-0-6) 

90643031 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 

CIRCULAR ECONOMIC LIFESTYLE FOR 21st CENTURY 

3 (3-0-6) 
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90643032 ปกหมุดเศรษฐกิจ 

BCG ECONOMY IN ACTION 

3 (3-0-6) 

90643034 การจัดการกับความคิดสรางสรรค 

MANAGEMENT AND CREATIVITY 

3 (3-0-6) 

90643035 การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

90643036 การจัดการความรูเพ่ือการบริหารโครงการ 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR PROJECT MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

90643037 การบริหารงานภาครัฐและนโยบายสาธารณะในศตวรรษที่  21 

PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY IN THE 21st 

CENTURY 

3 (3-0-6) 

90643038 ศัลยกรรมชีวิต 

REBRANDING 

3 (3-0-6) 

90643039 นวัตกรรม สจล. 

KMITL INNOVATION 

3 (3-0-6) 

90643040 ผูนำในฐานะโคช 

LEADERSHIP AS A COACH 

3 (3-0-6) 

90643041 ธรรมาภิบาลสากล 

GLOBAL GOVERNANCE 

3 (3-0-6) 

90643042 ฮารดเพาเวอรและซอฟทเพาเวอร 

HARD POWER AND SOFT POWER 

3 (3-0-6) 

90643043 ธุรกิจดนตรี 

MUSIC BUSINESS 

3 (3-0-6) 

90643044 ลีนสตารทอัพและแนวคิดธุรกิจแบบคลองตัว 

LEAN STARTUP AND AGILE BUSINESS 

3 (3-0-6) 

90643045 การจัดการนวัตกรรม 

INNOVATION MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

   

กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS) 

90644001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 1 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 1 

1 (0-2-1) 

90644002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 2 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 2 

2 (0-4-2) 
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90644003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 3 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 3 

3 (0-6-3) 

90644009 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

BASIC ENGLISH PRONUNCIATION 

3 (3-0-6) 

90644010 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 

3 (3-0-6) 

90644011 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 

90644012 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644013 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

3 (3-0-6) 

90644014 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 

ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 

3 (3-0-6) 

90644016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 

ENGLISH FOR INDUSTRY 

3 (3-0-6) 

90644017 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 

ENGLISH FOR BUSINESS 

3 (3-0-6) 

90644018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 

ENGLISH FOR MARKETING 

3 (3-0-6) 

90644019 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ 

ENGLISH FOR MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

90644020 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจขาวสาร 

ENGLISH FOR MEDIA 

3 (3-0-6) 

90644022 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 

3 (3-0-6) 

90644023 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน 

ENGLISH FOR WORK PREPARATION 

3 (3-0-6) 

90644024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการเดินทาง 

ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 

3 (3-0-6) 
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90644025 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานสถาปตยกรรม 

ENGLISH FOR ARCHITECTURAL ARTS & DESIGN COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานสถาปตยกรรม 

ENGLISH FOR ARCHITECTURAL ARTS & DESIGN PRESENTATION 

3 (3-0-6) 

90644027 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนพรรณนา 

ENGLISH FOR NARRATIVE WRITING 

3 (3-0-6) 

90644028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ 

ENGLISH FOR DESIGN 

3 (3-0-6) 

90644029 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 

ENGLISH FOR HEALTH PROFESSIONS 

3 (2-2-5) 

90644030 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 

ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS 

3 (3-0-6) 

90644031 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

90644032 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน 

ENGLISH FOR AVIATION 

3 (3-0-6) 

90644033 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 

WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 

3 (3-0-6) 

90644034 การเขียนทางเทคนิค 

TECHNICAL WRITING 

3 (3-0-6) 

90644035 การอานและเขียนเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ACADEMIC READING AND WRITING FOR HEALTH SCIENCES 

3 (2-2-5) 

90644036 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 

3 (3-0-6) 

90644037 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

CROSS CULTURAL COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644039 ทักษะการสื่อสารผานการอภิปราย 

COMMUNICATION SKILLS THROUGH DEBATE 

3 (3-0-6) 

90644040 ทักษะการสื่อสารผานละคร 

COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA 

3 (3-0-6) 

90644041 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 

ENGLISH FROM ENTERTAINMENT MEDIA 

3 (3-0-6) 
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90644042 การสื่อสารและการนำเสนออยางมืออาชีพ 

PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 

3 (3-0-6) 

90644043 การพูดในที่สาธารณะ 

PUBLIC SPEAKING 

3 (3-0-6) 

90644044 พูดได พูดดี พูดเปน 

BEST SPEECH 

3 (3-0-6) 

90644045 การคนควาและการเขียนรายงาน 

RESEARCH PAPER WRITING 

3 (3-0-6) 

90644046 การฟงและการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 

3 (3-0-6) 

90644047 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรค 

DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

3 (3-0-6) 

90644048 ภาษาในสังคมไทย 

LANGUAGE IN THAI SOCIETY 

3 (3-0-6) 

90644049 ภาษาไทยเพ่ือการสรางสรรค 

THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 

3 (3-0-6) 

90644050 การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน 

THAI WRITING IN WORKPLACE 

3 (3-0-6) 

90644051 ภาษาไทยสำหรับทันตแพทย 

THAI FOR DENTAL PROFESSIONS 

3 (3-0-6) 

90644052 ศิลปะการสื่อสารสำหรับมืออาชีพดานอาหาร 

COMMUNICATION IN THAI FOR CULINARY PROFESSIONALS 

3 (3-0-6) 

90644053 การฟงและการพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 

FUNDAMENTAL CHINESE FOR LISTENING AND SPEAKING 

3 (3-0-6) 

90644054 การอานและเขียนภาษาจีนพ้ืนฐาน   

FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING 

3 (3-0-6) 

90644055 ไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน และสำนวนและสุภาษิตภาษาจีน 

BASIC CHINESE GRAMMAR AND CHINESE IDIOMS AND PROVERBS 

3 (3-0-6) 

90644056 วัฒนธรรม สำนวนและสุภาษิตจีน 

CHINESE CULTURE IDIOMS AND PROVERBS 

3 (3-0-6) 

90644057 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

CHINESE FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 
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90644058 ภาษาจีนฉบับแฟนดอม 

CHINESE FANDOM 

3 (3-0-6) 

90644059 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว 

CHINESE FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 

90644060 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 

GERMAN FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644061 ภาษาเยอรมันเพ่ือการทำงานและธุรกิจ 

GERMAN FOR WORK AND BUSINESS 

3 (3-0-6) 

90644062 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 

JAPANESE FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644063 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเที่ยว 

JAPANESE FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 

90644064 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว 

KOREAN FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 

90644065 ภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเที่ยว 

VIETNAMESE FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 

90644066 ภาษามาเลยเพ่ือการทองเที่ยว 

MALAY FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 

90644067 สนทนาภาษาจีนเพ่ือไอที 

CHINESE CONVERSATION FOR IT 

3 (3-0-6) 

90644068 รูจีนใหไดเงิน 

HOW TO MAKE MONEY WITH CHINESE 

3 (3-0-6) 

90644069 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

FOUNDATION JAPANESE 

3 (3-0-6) 

90644070 การสื่อสารนวัตกรรม 

INNOVATIVE COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 

90644071 ภาษามือเบ้ืองตนเพ่ือการสื่อสาร 

INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 
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หมวดท่ี 4  มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู 

1. ผลลัพธการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลลัพธการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes, GE-LO) ในแตละ

ดาน มาจากการศึกษางานวิจัยของ World Economics Forum และการเก็บขอมูล จากผูมีสวนไดสวนเสีย

รวมทั้งนักศึกษา อาจารยผูสอน ผูบริหาร และผูใชบัณฑิต (พ.ศ.2560 - 2565) ซึ่งเปนการเนนที่ทักษะที่สำคัญ

สำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะ ตามตารางที่ 4.1 

ตารางท ี ่  4.1 ผลล ัพธ การเร ียนรู รายว ิชาศ ึกษาท ั ่วไป (KMITL General Education Learning 

Outcomes) 

GE-LO ทักษะ (Skills) 

1 การคิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Analytical and Critical Thinking) 

2 การแกปญหาเชิงซับซอน (Complex Problem Solving) 

3 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 

4 การบริหารความสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal Management) 

5 ความซ่ือสัตยและความพากเพียรพยายาม (Integrity and Perseverance) 

6 การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู (Active Learning & Learning Strategies) 

7 ความอดทน ยืดหยุน และฟนตัวจากสภาวะความเครียด (Resilience, Stress, Tolerance and Flexibility) 

8 การเปนผูนำและผูเปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership and Social Influence) 

9 การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

10 การเปนผูประกอบการและการลงทุน (Entrepreneurship and Investment) 

11 การรูเทาทันดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Quotient Literacy and Digital Media Production) 

 

2. ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูตามทักษะในตารางที่ 4.1 และผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565 (TQF : HEd) แสดงในตารางที่ 4.2 และแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) ในตาราง

ที่ 4.3 โดยจะเห็นไดวาผลลัพธการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป ครอบคลุมทุกทักษะตามที่วางกรอบไว พรอมทั้ง

ตอบโจทยปรัชญาการเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปเปนอยางดี 
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ตารางที่ 4.2 ความเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป (KMITL General Education Learning Outcomes) และผลลัพธการเรียนรูตามตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. ความรู 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย วิถี

การดำเนินชีวิต ในโลกปจจุบัน 

1.2 มีความรู ความเขาใจในธรรมชาติ ความ

เปนวิทยาศาสตร และการใชเทคโนโลยี

ในชีวิตประจำวัน 

1.3 มีความรู ความเขาใจในดานบริหาร

จัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 

1.4 มีวิสัยทัศนในการมองสิ่งตางๆ รอบตัว

เพ่ือนำมาปรับใชในการดำเนินชีวิต 

1.5 มีความรู ความเขาใจ และเคารพใน

ความเหมือนและความตางของตนเอง 

ผูอ่ืน สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

2.1 มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.2 มีทักษะในการประเมินความรู 

ความสามารถของตนเอง และกำหนด

เปาหมายการเรียนรูท่ีตองการพัฒนา

อยางตอเนื่องได 

2.3 มีทักษะในการใชความรูอยางสรางสรรค 

2.4 มีทักษะในการคิดเปนเหตุเปนผล และ

เชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได 

2.5 มีทักษะในการเลือกใชวิธีการคิด และ

ตีความประเมินคา เพ่ือการตัดสินใจใน

การแกไขปญหา 

2.6 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางมีจรรยาบรรณ 

2.7 มีทักษะการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.1 มีความซ่ือสัตย สุจริต  

3.2 มีความขยัน อดทน สูงาน มีระเบียบวินัย 

3.3 มีความตระหนักในความพอเพียง 

3.4 มีความเสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี 

3.5 มีจิตสำนึกในการทำความดีเพ่ือสังคม 

4.1 มีจิตอาสาโดยมุงใหความชวยเหลือใน

การแกไขปญหาเพ่ือสวนรวม 

4.2 มีสำนึกสาธารณะ โดยรูจัก ดูแล เอาใจ

ใส รักษาสมบัติของสวนรวม 

4.3 มีภาวะผูนำและผูตาม สามารถปฏิบัติตน

ไดเหมาะสมตามบทบาทหนาท่ี 

4.4 มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีการเปน

พลเมืองท่ีดี และสามารถเปนท่ีพ่ึงของ

ตนเองและสังคมได 

4.5 มีความซาบซ้ึงในความงามของศิลปะ 

และสุนทรียศาสตร 

 

 



 29  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

GE-LO 

ผลลัพธการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565 

1. ความรู 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

1. การคิดวิเคราะหและการคิด

อยางมีวิจารณญาณ (Analytical 

and Critical Thinking) 

 √  √  √ √  √ √             

2. การแกปญหาเชิงซับซอน 

(Complex Problem Solving) 
       √ √ √        √    √ 

3. การคิดสรางสรรค (Creative 

Thinking) 
   √    √ √              

4. การบริหารความสัมพันธกับ

ผูอ่ืน (Interpersonal 

Management) 

√  √  √      √ √         √  

5. ความซื่อสัตยและความ

พากเพียรพยายาม (Integrity 

and Perseverance) 

          √  √ √ √ √   √    

6. การเรียนรูเชิงรุกและการใฝรู 

(Active Learning & Learning 

Strategies) 

   √  √    √             

7. ความอดทน ยืดหยุน และฟน

ตัวจากสภาวะความเครียด 

(Resilience, Stress, Tolerance 

and Flexibility) 

√   √ √  √    √ √  √ √ √    √   

8. การเปนผูนำและผูเปล่ียนแปลง

สังคม (Leadership and Social 

Influence) 

√  √     √  √     √ √ √ √ √ √ √  
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GE-LO 

ผลลัพธการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565 

1. ความรู 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

9. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(Effective Communication) 
    √       √           

10. การเปนผูประกอบการและ

การลงทุน (Entrepreneurship 

and Investment) 

  √              √ √  √ √  

11. การรูเทาทันดิจิทัลและการ

ผลิตส่ือดิจิทัล (Digital Quotient 

Literacy and Digital Media 

Production) 

 √    √     √ √           
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ตารางที่ 4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

กลุมทักษะ 

ผลลัพธการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565 

1. ความรู 2. ทักษะ 3. จริยธรรม 4. ลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

G1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
G2 ● ●  ●  ● ● ● ○  ● ○ ● ●      ●  ● 
G3   ●  ● ○   ● ●   ○ ○ ● ● ● ● ●  ●  

G4   ○  ○ ○     ○ ●  ○      ○  ○ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ● ● ● ● 

G1 = กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL Identity Skills) 

G2 = กลุมทักษะบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ (Personal and Professional Skills) 

G3 = กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (Management and Leadership Skills) 

G4 = กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
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3. คาน้ำหนักของทักษะตามรายวิชา 

เน่ืองจากรายวิชาศึกษาทั่วไปเปนการวัดผลดวยทักษะ (Skill-based approach) การกำหนดเกณฑเพ่ือใช

ในการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูและประเมินสำหรับแตละรายวิชามีดังน้ี 

1.  วิชาแตละวิชาจะมีคาน้ำหนักรวมของทักษะที่ตองการวัด 15 หนวย (เปนเกณฑที่ต้ังขึ้นเพ่ือใหสามารถ

นำมาใช คำนวณสำหรับการวัดผลรายวิชา) 

2. ผูออกแบบรายวิชาจะใชเกณฑน้ีในการกำหนดคาน้ำหนักของแตละทักษะที่ตองการพัฒนา 

3. เมื่อแบงสัดสวนคาน้ำหนักของแตละทักษะที่ตองการพัฒนา จะนำไปสูการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาผลลัพธการเรียนรูที่เหมาะสมตอไป คาน้ำหนักที่กระจายไมจำเปนตองเปนทักษะใดทักษะหน่ึง 

หรือไมจำเปนตองเปนการกระจายอยางสม่ำเสมอเทา ๆ กันในทุก ๆ ทักษะ แตเปนวิธีการกระจายคา

น้ำหนักตามสัดสวนที่รายวิชาน้ัน ๆ มุงเนน 

เนื่องจากทุกรายวิชาจะคาน้ำหนักทั้งสิ้น 15 หนวยเทา ๆ กัน ดังนั้นคาน้ำหนักจริงของแตละรายวิชาจะ

เทากับคาน้ำหนักในแตละทักษะคูณกับหนวยกิตของรายวิชานั้น ๆ แลวหารดวย 3 จึงทำใหเมื่อนักศึกษาเรียน

ครบตามเกณฑ (24 หนวยกิต) แลว นักศึกษาจะมีผลน้ำหนักรวมของทุกทักษะเทากับ 120 หนวย 

 

4. กลยุทธการสอน 

 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูที่ตั้งไว คณาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปปรับเปลี่ยนกลยุทธการสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอนจะ

เปนแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารยผูสอนทำหนาที่เปนผูนำแนวทาง (Facilitator) ไมเนนการสอน

แบบบรรยายตลอดเวลา เนนใหนักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่คนควา (Teach Less Learn more) และเนน

สรางกระบวนการเรียนรู (Process-based Learning) โดยฝกใหนักศึกษาไดเขาใจกระบวนการวิธีคิด คนควา 

ตอยอดองคความรูในรายวิชาตางๆ และเนนใหนักศึกษาไดทำกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การลงมือปฏิบัติ

เพื่อใหเขาใจเนื้อหาองคความรูอยางชัดเจน (Learning by Doing) สำหรับการประเมินผลลัพธการเรียนรู จะ

เนนประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) รวมกับ

การใชขอสอบวัดผลลัพธการเรียนรูเมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดสวนหลักจะเนน

ที่ผลจากการปฏิบัติมากกวาการสอบ 
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5. กลยุทธการประเมิน 

 สำหรับการประเมินผลลัพธการเรียนรูในทุกดาน จะเนนประเมินจากการลงมือปฏิบัติหรือการทำกิจกรรม

ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) รวมกับการใชขอสอบวัดผล

ลัพธการเรียนรูเมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดสวนหลักจะเนนที่ผลจากการปฏิบัติ

มากกวาการสอบ ทั้งนี้ การประเมินทั้งสองแบบจะใชเครื่องมือที่วัดไดเพื่อใหเกิดการประเมินผลที่ถูกตองและ

แมนยำ 

 สำหรับการประเมินแบบ Formative Assessment โดยการเนนประเมินทักษะ จะมีการใชรูบริคเพื่อให

เกิดการวัดระดับทักษะไดอยางแทจริง เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามเกณฑที่กำหนด และไดรับการประเมินการ

เรียนรูแลว นักศึกษาจะไดทราบถึงการพัฒนาทักษะทั้ง 11 ดานในรูปแบบ Skills Mapping ภาพรวมของ

ทักษะตามที่ไดศึกษามา 
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ภาคผนวก ก 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL IDENTITY SKILLS) 

90641004 โครงงานกลุม 1 

TEAM-PROJECT 1 

1 (0-2-1) 

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

 

นักศึกษากลุมยอยสามารถกำหนดและวางแผนโครงงานที่จะใชเปนแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโลก

แหงความเปนจริง นักศึกษาทำการศึกษาความเปนไปไดสำหรับการเลือกและการนำเสนอโครงงาน 

Small teams of students can formulate and plan a project that will provide a solution to 

an identified real-world problem. Students undertake a feasibility study to justify project selection and 

presentation. 

 

90641005 โครงงานกลุม 2 

TEAM-PROJECT 2 

1 (0-2-1) 

 รายวิชาบังคับกอน : 90641004 โครงงานกลุม 1 หรือ รายวิชาเทียบเคยีง 

PREREQUISITE : 90641004 TEAM-PROJECT 1 or EQUIVALENT SUBJECT 

 

นักศึกษากลุมยอยสามารถออกแบบ ใชงาน ทดสอบ ประเมิน และนำเสนอโครงงานที่ไดรับมอบหมาย

โดยมีขนาดและความซับซอนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาในระดับเริ่มตนได 

 Small teams of students undertake the design, implementation, testing, evaluation, and 

presentation of a specific project of size and complexity suitable for novice students. 

 

90641006 โครงงานกลุม 3 

TEAM-PROJECT 3 

1 (0-2-1) 

 รายวิชาบังคับกอน : 90641005 โครงงานกลุม 2 หรือ รายวิชาเทียบเคยีง 

PREREQUISITE : 90641005 TEAM-PROJECT 2 or EQUIVALENT SUBJECT 

 

นักศึกษากลุมยอยสามารถออกแบบ ดำเนินการ ทดสอบ ประเมิน และนำเสนอโครงงาน ผลิตภัณฑ หรือ

การบริการท่ีมีความสมบูรณครบถวนได 

 Small teams of students undertake the design, implementation, testing, evaluation, and 

presentation of a complete project/product/service. 

 

90641007 พลเมืองดิจิทัล 

DIGITAL CITIZEN 

3 (3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 
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พัฒนาความรู และทักษะการเปนพลเมืองดิจิทัล ใชชีวิตรวมกับผู อื ่นในโลกออนไลนอยางมีความ

รับผิดชอบและปลอดภัย ใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและมีจริยธรรม สรางสรรคและเผยแพรสื ่อออนไลนอยางมี

สติสัมปชัญญะ รูเทาทันการลงทุนสมัยใหม และใชชีวิตในยุคดิจิทัลไดอยางชาญฉลาด 

Development of digital citizen skills, live safely and responsibly online, use technology 

creatively and morally, innovate and deliver digital media sensibly, understand modern investment, and 

live wisely in digital world. 

 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 

0 (0-0-45) 

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการอาน การเขียน การพูด และ การฟง ท่ี

มุงเนนการฝกฝนไวยากรณเพื่อการสื่อสารที่จำเปนทั้งหมด การพัฒนาคำศัพท การสรางประโยค และ การแสดงความ

คิดเห็นแบบสั้นๆ ผานโครงสรางทางภาษาแบบตางๆ เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในหลากหลายบริบท เชน การ

สนทนาในชีวิตประจำวัน การรีวิวสินคาและบริการ, การเขียนขอความออนไลน และ การนำเสนอดวยวิดิโอสั้นๆ 

A development of English language communication skills through reading, writing, 

speaking, and listening activities with emphasis on a summary and practices of all essential 

communicative grammatical structures, vocabulary development, types of sentences, and expressions 

of ideas by using different language structures for successful communication in different contexts such 

as daily conversations, product reviews, online message writing, and video clip presentation. 

 

90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 

3 (3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

PREREQUISITE : INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS 

 

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมผานการฝกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ท่ี

มุงเนนฝกฝนทักษะการฟง การอานจับใจความอยางงาย การสรุปความ การแสดงความคิดเห็น ทักษะการนำเสนอขอมูลใน

ท่ีประชุม และ การเขียนบทความสั้นๆ 

A development of intercultural communication competences through practices of 

English language communication with emphasis on listening practices, basic reading comprehension, idea 

summary, expressing opinions, in-group presentation, and basic paragraph writing skills. 

 

90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2 

3 (3-0-6) 

 รายวิชาบังคับกอน : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

PREREQUISITE : INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1 
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การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมผานการฝกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ท่ี

มุงเนนฝกฝนทักษะการฟง, การอานจับใจความเชิงวิเคราะห การอภิปรายแบบกลุม, การกลาวสุนทรพจน เทคนิคการเขียน 

รูปแบบตางๆ เชน การเขียน เชิงอธิบาย การเขียนเชิงบรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา และ การเขียนเชิงโนมนาวใจ   

A development of intercultural communication competences through practices of 

English language communication with emphasis on listening practices, analytic reading, group discussions, 

public speaking, and different writing techniques such as expository writing, descriptive writing, persuasive 

writing, and narrative writing. 

 

กลุมทักษะบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ (PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS) 

90642001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1 1 (0-2-1) 

 PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 1  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 

                This course provides practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the personal and professional support skills at least 15 hours. 

 

90642002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2 2 (0-4-2) 

 PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 2  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา  30 ชั่วโมง 

                This course provides practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the personal and professional support skills at least 30 hours. 

 

90642003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 3 (0-6-3) 

 PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 3  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 45 ชั่วโมง 

                This course provides practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the personal and professional support skills at least 45 hours. 
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90642011 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 

 CRITICAL THINKING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาประเด็นในการสรางกรอบความคิด การกระตุนความคิดเชิงวิพากษ ปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง

ความคิด เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ แนวทางการปฏิบัติในการใชทักษะการคิดเชิงวิพากษ เทคนิค

และเครื่องมือกระตุนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ การประยุกตใชการคิดเชิงวิพากษกับสถานการณตางๆ 

                This course explores issues about the nature and techniques of critical thought, viewed as a 

way to establish a reliable basis for our claims, beliefs, and attitudes about the world. We explore 

multiple perspectives, placing established facts, theories, and practices in tension with alternatives to 

see how things could be otherwise. Views about observation and interpretation, reasoning and inference, 

valuing and judging, and the production of knowledge in its social context are considered. Special 

attention is given to translating what is learned into strategies, materials, and interventions for use in 

students' own educational and professional settings. 

 

90642012 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3 (3-0-6) 

 DESIGN THINKING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกทักษะการคิดเชิงออกแบบ โดยการวิเคราะหปญหา เรียนรูพฤติกรรมกลุมเปาหมาย การระบุปญหา การ

สรางแผนผังความคิด การสัมภาษณ การสนทนากลุม ฝกฝนทักษะการสรางสรรคความคิด การสรางตนแบบ การนำเสนอ

ตนแบบ การทดสอบแนวคิดและตนแบบ เรียนรูวิธีการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปประยุกตใชงานในชีวิตประจำวัน

และการสรางสรรคนวัตกรรม 

                Learn design thinking process and develop problem-solving skills by studying target group 

behavior, defining problem, using mind map. Learn techniques for interviewing and group discussion. 

Practice ideation which leads to creative solutions. Build, present and test prototypes and concepts of 

design. Learn to apply design thinking process to daily life and create innovation. 

 

90642013 บูรณาการแหงการคิด 3 (3-0-6) 

 INTEGRATED THINKING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงวิพากษ การคิดวิเคราะห 

เรียนกระบวนการตั้งคำถาม การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การ

พัฒนาการคิด การสรางผลงานอันเนื่องมาจากการคิด 

                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. 
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90642014 การคิดเชิงระบบและเชิงนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

 INNOVATIVE AND SYSTEM THINKING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม เรียนรูคุณลักษณะของการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ วิธีการสรางนวัตกรรมและ

แรงจูงใจ ศึกษาตัวอยางของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษาแนวความคิดของกรอบการคิดเชิงระบบ หลักการคิด

เชิงระบบ รูปแบบของการคิดเชิงระบบ ขั้นตอนสำคัญของแนวทางการคิดเชิงระบบ เรียนรูการออกแบบการคิดเชิงระบบ 

และศึกษาตัวอยางของการคิดเชิงระบบ 

                Creativity and innovativity; features of innovativity; innovative methods, motivation, example 

of innovation in health sciences, conceptual of systems thinking framework; principle of systems thinking; 

pattern of systems thinking, key phases of systems thinking approach, systems thinking design, example 

of systems thinking. 

 

90642015 การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  3 (3-0-6) 

 CREATIVE THINKING AND INNOVATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                กระบวนการคิด การคิดสรางสรรค นวัตกรรม การแกปญหา การประยุกตใชการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

สำหรับการเรียนรู การประยุกตใชการคิดสรางสรรค และนวัตกรรมสำหรับการดำรงชีวิต 

                Process thinking, creative thinking, innovation, problem solving, applications of creative 

thinking and innovation to learning, applications of creative thinking and innovation to living. 

 

90642017 แกะกลองนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

 INNOVATION UNBOXED  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความสำคัญและความจำเปนของนวัตกรรม การวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสำคัญท่ีเกี่ยวของ

ตอการพัฒนานวัตกรรม ประโยชนของนวัตกรรมตอการพัฒนาทุกระดับ การศึกษาปจจัยสงเสริมและปจจัยอุปสรรคตอการ

พัฒนานวัตกรรม การปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติดานจิตนวัตกรรม (Innovative Mind) หลักการวิเคราะห สังเคราะห 

บูรณาการ และการสรางนวัตกรรม การสรางนวัตกรรมจากการนำความรูสูการปฏิบัติท่ีหลากหลาย 

                Study importance and necessity of innovation; analysis of important concepts, theories, and 

principles concerning a development of innovation; usefulness of innovation to all levels of 

development, and study positive and negative factors on the development of innovation, with an 

adaptation or change in perspective to achieve innovative mindset, principles on analysis, synthesis, 

integration, and formation of innovation, and innovations from variety of applications of knowledge to 

various issues and situations. 
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90642018 เทคโนโลยีการผลิตงานสรางสรรค 3 (3-0-6) 

 CREATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค เสริมความสำคัญหลักที่สามารถชวยวิเคราะหการเรียนรู

ดาน เครื่องมือและระบบทั้งในรูปแบบของวัฒนธรรมเครื่องจักรและนวัตกรรมการผลิต จะนำมาฝกผานการสรางระบบ

ความคิดและความสุนทรียการรับรู สูการผลิตผลงานศิลปะและการออกแบบอยางสรางสรรค 

                A technology production for the creative process, are transcribed as learning of production 

tools, and methods of creative productions. Techniques in manufacturing processes and both traditional 

and innovative methods and tools are explored to define aesthetic perception and practices employ for 

production as art and design solution. 

 

90642019 การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรคขั้นพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 BASIC CREATIVE STEM DESIGN  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกประสบการณในการออกแบบการเรียนรูดานสะเต็มเบื้องตน (วิทยาศาตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร) เนนออกแบบโดยมองตามโลกความเปนจริงโดยใชวิธีการเรียนการสอนแบบใชโครงการเปนหลัก เนนการ

เรียนรู โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การกำหนดปญหา การวางแผนการทำงาน การสรางนวัตกรรมตนแบบ 

(prototype) และเนนสื่อสารโดยใชสื่อการนำเสนอตางๆ 

                This is the first course in the two-course sequence constructed to give engineering students 

a chance to experience real-world design challenge using project-based learning. Students team up to 

work on short STEM (science, technology, engineering and mathematics) projects. Students will learn the 

overall design process, framing the problem, schedule planning, creating prototype, as well as learning 

how to communicate their ideas to audience via meetings, reports, and oral presentations. The course 

should be taken during freshmen year. 

 

90642020 การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรคขัน้สูง 3 (3-0-6) 

 ADVANCE CREATIVE STEM DESIGN  

 รายวิชาบังคับกอน : การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรคขั้นพ้ืนฐาน  

 PREREQUISITE : BASIC CREATIVE STEM DESIGN  

                ฝกประสบการณในการออกแบบการเรียนรูดานสะเต็มขั้นสูง (วิทยาศาตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร) เนนการใชองคความรูจากวิชาตัวแรก ฝกการใชความคิดสรางสรรคและการสื่อสารเพื่อการนำเสนอผลงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

                This is the second course in the two-course sequence for second-year students after creative 

STEM design I. Student design teams will work on more advanced STEM projects, utilizing some 

fundamental engineering knowledge acquired from previous semesters. Creative thinking, and 

communication skills are further emphasized in this course. 
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90642021 ไอเดียขยะ 3 (3-0-6) 

 JUNK DESIGN  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวโนมการเพิ่มปริมาณขยะจากสิ่งของเหลือใชตางๆ ในสถานการณ อาทิ ของเหลือใชจากบรรจุภณัฑ 

หรือจากสิ่งของที่เลิกใช เปนตน สังเกตทำความเขาใจมุมมองของผูผลิตและพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาเพื่อที่จะพยายาม

ใชความคิดสรางสรรคในการชวยลดปริมาณขยะ แสวงหาวิธีการลดขยะดวยตนเองโดยใชความคิดสรางสรรค เรียนรูวิธีการ

และขั้นตอนการออกแบบอยางเปนระบบเพ่ือชุบชีวิตขยะดวยความคิดสรางสรรค 

                Study the trend of junk accumulation such as unwanted items, observe and understand 

buyer’s behavior as well as manufacturer’s viewpoints in order to employ creativity to reduce junks, seek 

personal creative thinking to reduce junks, including learn system of design thinking and turn creative 

ideas into new design items. 

 

90642022 ปรัชญาวิทยาศาสตร 3 (3-0-6) 

 PHILOSOPHY OF SCIENCE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาองคประกอบตางๆ ที่เรียกวา วิทยาศาสตร รวมทั้งคุณลักษณะและวิธีการเชิงวิทยาศาสตรซึ่งประกอบ

ไปดวย ความหมาย ความเปนจริง คุณลักษณะของการสังเกตแบบนักวิทยาศาสตร ทฤษฎีและการคนพบรวมทั้งการกอตัว 

การอธิบายความหมาย และการคาดการณทางวิทยาศาสตร ปญหาของการสรุปแบบอุปนัย กระบวนการของการเกิดเหตุ

และผล ธรรมชาติของความรูทางวิทยาศาสตร ความเปนจริง การทดสอบสมมุติฐาน การยืนยันสมมุติฐาน การยืนยัน

สมมุติฐานท่ีเปนเท็จ ตรรกะทางวิทยาศาสตร และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร... 

                The course provides a study of the thing we call “science”, together with its nature and 

methodology. The topics cover the meaning of science, reality, the nature of scientific observations, 

scientific theories and their discovery and formation, scientific explanations and predictions, the problem 

of induction, scientific rationality, the nature of scientific knowledge, concepts of truth, hypothesis testing, 

hypothesis confirmation, hypothesis falsification, logic of scientific method, and scientific progress. 

 

90642024 การวิเคราะหขอมูลทางวิชาชีพและการนำเสนอทางวิชาการ 3 (3-0-6) 

 PROFESSIONAL INFORMATION ANALYSIS AND ACADEMIC PRESENTATION 

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาการสืบคนขอมูลในระบบสารสนเทศ การเลือกใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การอางอิงเชิง

วิทยาศาสตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การแปลผลและการวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคนิค

การศึกษาและนำเสนอผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตรในระดับนานาชาติ 

                Study information database; statistical analysis software for data analysis; scientific literature 

and information database; statistical analysis software for data analysis; scientific references; plagiarism 
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prevention; scientific methodology and Interpretation; international scientific communication and 

presentation. 

 

90642025 วิเคราะหความจริงจากตัวเลข 3 (3-0-6) 

 FACTS BEHIND NUMBERS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาเกี่ยวกับขอมูลหรือสารสนเทศในดานตาง ๆ โดยมองในแงมุมของตัวเลขท่ีเห็นในชีวิตประจำวัน ท้ังท่ี

เปนขอเท็จจริงเกี ่ยวกับเรื ่องนั ้น ๆ ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนำเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ

ตีความหมายขอมูล 

                Study and practice about the data and information indifferent perspective focusing on 

number, the approach to collect the data, to analyze data, to interpret the analyzed data and to present 

the result. 

 

90642026 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย 3 (3-0-6) 

 RESEARCH SKILL DEVELOPMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                พัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีสําหรับการทํางานวิจัย ทักษะการตั้งคําถาม วิเคราะหและแกปญหา การวางแผน

งานวิจัย การคนควาทบทวนงานตีพิมพ, ฐานขอมูลการอางอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการใชคําสําคัญ ซอฟทแวรการ

อางอิงงานตีพิมพการเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการจดบันทึก การสรุปสาระสําคัญ การออกแบบการทดลอง การใชเหตุผล

และการวิจารณผล ทักษะการสรุปความ การนําเสนออยางมืออาชีพ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม สิทธิบัตรและการ

คนควาหาสิทธิบัตร จรรยาบรรณนักวิจัย 

                Professional practice for research, problem formulation, analysis and problem solving skills, 

research planning, literature review, scientific citation database, keywords, citation software, professional 

writing, note-taking skills, summarizing main ideas, experimental design, reasoning and discussion, drawing 

conclusion, professional presentation, creativity and innovation, patents and patent search, research 

ethics. 

 

90642028 รูเทาทันการพนัน 3 (3-0-6) 

 GAMBLING LITERACY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรู รูปแบบการพนัน วิเคราะหหลักวิธีคิด ความนาจะเปนในการเลนพนันและโอกาสในการชนะและแพ

พนัน ศึกษาสาเหตุของความชื่นชอบในการเลน ศึกษาประสบการณของผูติดพนันที่สงผลลบตอการใชชีวิต และสราง

นวัตกรรมการปองกันไมใหเกิดการติดพนัน และการรูเทาทัน 
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                Learn and analyze gambling patterns, methods of play, probability of winning and losing, 

causes of addiction, and study possible consequences from real case studies which affects lives and 

create innovation for gambling prevention. 

 

90642029 จริยธรรมและกฎหมายวาดวยความเปนมืออาชีพทางการแพทย 3 (2-2-5) 

 MEDICAL ETHICS, LAWS AND PROFESSIONALISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและพัฒนาของวิชาชีพแพทยศาสตร จะตองมีคุณลักษณะจรรยาบรรณวิชาชีพของการเปนผูรักษา  รูจัก

การควบคุมตนเอง และ รับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงหลักการของจริยธรรมวิชาชีพแพทยมีหลักสำคัญ ท่ีมีแนวคิดของเคารพการ

ตัดสินใจของผูปวย ประโยชนสูงสุดของผูปวย ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย และ ความเปนธรรม ซึ่งแนวคิดของ ทฤษฎี

กรณียธรรม (Deontology) อันตวิทยา (Teleology) และ คุณธรรม (Virtue) เปนแนวทางหนึ่งของจริยศาสตรและศาสนา 

โดยมีกฎหมายแพงและอาญาเปนพื้นฐานที่เกี ่ยวของกับกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายทางการแพทย หากเกิดความ

ผิดพลาดทางการแพทย ยารักษาโรค และประเด็นทางจริยธรรมท่ียากตอการตัดสินใจ 

                Study and develop of medicine as the profession, attributes of the healer, attributes of the 

professional, code of conducts, self-regulation and social accountability; principles of medical ethics; 

concepts of autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice; concepts of deontology, teleology, 

and virtue theory; ethics and religions; basic knowledge in civil and criminal laws; professional and related 

medical laws; disclosure of medical errors; medicolegal and ethical dilemma 

 

90642030 จรรยาบรรณและกฎหมายวิศวกรรม 3 (3-0-6) 

 ENGINEERING ETHICS AND LAW  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                บทบาทและหนาที่วิศวกรไทย จรรยาบรรณวิศวกร สภาวิศวกร พระราชบัญญัติวิศวกร วิชาชีพวิศวกรรมและ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ขอบังคับในการประกอบวิชาชีพ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ 

                Role of Thai Engineer, Engineering ethics, Council of Engineers, Engineer Act., Professional 

Engineer, Regulation of the council of engineer, Other laws relating to profession. 

 

 

90642031 จริยธรรมและกฎหมายแหงวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

 PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพและจริยธรรมโดยรวม และกฎหมายสำหรับการทำงาน 

รวมถึงจรรยาบรรณและขอบังคับในดานวิชาการวิชาชีพและเทคนิค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางตางๆในการแกไข

ปญหาจริยธรรม และศึกษาจากกรณีศึกษาในชีวิตจริง ซึ่งมาจากบริบททางวิชาชีพที่หลากหลาย หลักสูตรนี้ชวยใหผูเรียน

พัฒนาทักษะและความรูในการจัดการและมีสวนรวมกับประเด็นทางจริยธรรมในชีวิตการทำงาน 
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                This course introduces the theory and the practice of professional and  overall ethics and 

laws for professional including code of conducts and regulations in academic, professional and technical 

fields. Students also learn about different approaches to ethical problems and examine real-life case 

studies, drawn from a variety of professional contexts. This course helps students develop skills and 

knowledge to manage and engage with ethical issues in their working lives. 

 

90642032 กฎหมายสำหรับผูประกอบการ 3 (3-0-6) 

 LAW FOR ENTREPRENEURS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการจัดตั้งองคกรธุรกิจ บทบาทขององคการธุรกิจตอการดำเนินธุรกิจสมัยใหม ศึกษาแนวทางการ

จัดการดานภาษีเพื่อประโยชนของธุรกิจ หลักการในการจัดทำสัญญาประเภทตาง ๆ สัญญาซื้อขาย สัญญาเชา สัญญาจาง

แรงงาน สิทธิประโยชนตามกฎหมายที่ภาครัฐมีข้ึนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการประกอบธุรกิจของ SMES ตามกฎหมาย

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หลักการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาทางออนไลน และขอควรระวัง

สำหรับผูประกอบธุรกิจดิจิทัลในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือคุมครองผูซ้ือ การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

                Study the principles of business foundations in modern business organizations, Learn tax 

planning and preparation to benefit for business managements, Learn contract laws and relevant rights 

to promote a future trend of online markets and internet of things in business implementations, 

discussing precautions in digital literacy and laws for both entrepreneurs and customers’ protections. 

 

90642033 กฎหมายสำหรับคนรุนใหม 3 (3-0-6) 

 LAW FOR NEW GENERATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษากฎหมายและวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม บทบาทหนาที่และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นในที่สาธารณะ การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผูอื่น การใชสื่อสังคมออนไลนภายใตกรอบของกฎหมาย ความรับผิดท่ี

เกี่ยวกับการกระทำผานระบบคอมพิวเตอร แนวคิดและหลักการของกฎหมายคุมครองผูบริโภคที่มีตอผูประกอบธุรกิจ 

ปญหาความรับผิดจากการใชงานลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และสิทธิในการปกปองงานลิขสิทธิ์ของ

ตนเองตามกฎหมายลิขสิทธิ ์

                Study the laws and analysis facts of law in our society, learning about civic right and 

responsibilities in expression of opinion, defamation when using online media under acts of computer 

and digital media use, principles of consumers’ protection laws and relevant copyright laws. 

 

90642034 กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมการบิน 3 (3-0-6) 

 LAW AND REGULATION IN AVIATION INDUSTRY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                กฎหมายการเดินอากาศจากองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ กฎหมายการบินจากองคกรในประเทศ

ในทวีปยุโรปและองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ กฎระเบียบการบินในประเทศไทย กรอบการดำเนินงานและกฎระเบียบของ

องคกรระหวางประเทศ ผลกระทบของกฎหมายการเดินอากาศตออุตสาหกรรมการบิน ประเด็นทางกฎระเบียบตาง ใน

อุตสาหกรรมการบิน 

                International Civil Aviation Organization (ICAO) and other international and European 

organizations’ air law. Aviation regulators in Thailand. Legal and institutional framework of international 

air law regimes. Impacts of air law towards aviation industry. Legal issues in aviation industry. 

   
90642035 ประสบการณในอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร 3 (0-18-0) 

 INDUSTRIAL EXPERIENCE FOR ENGINEERS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การเปดตัวสูการปฏิบัติในวิชาชีพ หรือประสบการณในอุตสาหกรรมทำใหเกิดโอกาสที่จะไดรับการอบรมแบบ

ลงมือจริงและมีประสบการณจริงในสถานการณปจจุบันในอุตสาหกรรม นอกจากนั ้นแลว ผานการปฏิบัติจริงใน

อุตสาหกรรม ความสามารถของนักศึกษาจะสะทอนออกมาและสอดรับระหวางกันอยางเหมาะสมระหวางหลักสูตรตอเนื่อง

สูการปฏิบัติที่ดี รายวิชาปฏิบัตินี้เปนวิชาที่ตอยอดจากการฝกงานและสหกิจศึกษา ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะทั้งท่ี

เกี่ยวของกับทางดานวิศวกรรมศาสตรและการทำงานในที่ทำงาน รวมทั้งประสบการณการปฏิบัติจริงที่จำเปนสำหรับการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

                Exposure to Professional Practice (EPP), or Industrial Experience (IE), provides an opportunity 

to gain valuable hands-on training and experience in real world situations. Additionally, through exposure 

to current practice, students can reflect on, and appreciate the linkage between curriculum and practice. 

This is an advance to the Internship and Co-op Education. Students will develop specific skills both on 

engineering and professionals including hands-on experience required to their professional careers. 

 

90642036 เตรียมความพรอมสำหรับวิศวกร 1 (0-3-0) 

 PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การเขารวมกิจกรรมทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดเตรียมขึ้น เพื่อเปนการแนะแนว และเตรียม ความพรอม

นักศึกษาในการศึกษาและประกอบอาชีพวิศวกรที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติการพื้นฐานและโครงงานเบื้องตนทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                Participates in activities organized by the Faculty of Engineering of advising and preparing 

students for successful Engineering education and career. Fundamental Laboratory and project in science 

and technology. 

 

90642037 ประเด็นและทักษะวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

 PROFESSIONAL SKILLS AND ISSUES  
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 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและแนะนำประเด็นทางสังคม จริยธรรม กฎหมาย และวิชาชีพที ่เกี ่ยวของกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางกวางขวาง และใหผูเรียนไดเรียนรูการพัฒนาจุดยืนของตนเอง  และมีการถกเถียงกันในประเด็นตางๆ 

เหลานี ้

                This course introduces the social, ethical, legal, and professional issues involved in the 

widespread deployment of information technology. It teaches students to develop their 

own, well-argued positions on many of these issues. 

 

90642038 ความปลอดภัยในท่ีทำงาน 3 (3-0-6) 

 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและตระหนักถึงการควบคุมอันตรายในสถานที่ทำงานซึ่งประกอบไปดวย สารเคมี การควบคุมมลภาวะ

ทางเสียงและการไดยิน ความรอนและการแผรังสี การติดเชื้อโรคทางผิวหนัง เรียนรูกระบวนการควบคุม การจัดการและ

วิธีการตางๆเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพ 

                Recognition and control of hazard; in workplace, chemical agent, noise and hearing 

conservation, heat and radiation, infectious agent, occupational dermatoses, general control practice; 

management and approaches. 

 

90642039 ซอมไดภายในบาน 3 (3-0-6) 

 QUICK-FIX @ HOME  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในบาน เชน ระบบไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบน้ำ และระบบการ

สื่อสาร รวมท้ังศึกษาอุปกรณ เครื่องมือพ้ืนฐานท่ีใชในระบบตางๆ และเรียนรูท่ีจะปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง

สามารถซอมแซมในปญหาพ้ืนฐานไดอยางปลอดภัย 

                Study the basic household utilities systems such as electricity, lighting, water and 

communication including study basic equipment and appliances in the house for basic fixing, and learn 

how to prevent possible problems as well as how to fix minor problems with safety. 

 

90642040 คอกาแฟ 3 (3-0-6) 

 COFFEE MANIA  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความเปนมาของกาแฟ เมล็ดกาแฟ วิวัฒนาการและพัฒนาการการดื่มกาแฟ การปลูก การแปรรูป การ

คั่วกาแฟ ศาสตรการทำฟองนม ศาสตรและศิลปในการชงกาแฟแบบตางๆ ซึ่งมีหลักการวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ และ

ศึกษาการเปนผูประกอบการเพ่ือนำความรูไปตอยอดทำธุรกิจในอนาคต 
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                Study the history of coffee, coffee beans, the evolution and development of drinking coffee, 

the cultivation, bean processing, roasting, how to brew coffee in a variety of styles and do milk froth 

based on science principles, and study how to be an entrepreneur with coffee business. 

 

90642041 ครัวเด็กหอ 3 (3-0-6) 

 DORM CHEF  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาโภชนาการที่สำคัญของอาหารที่รางกายตองการ วิทยาศาสตรและศิลปะของการทำอาหารใน รูปแบบ

ตางๆดวยอุปกรณที่สามารถหาไดไมยากในชีวิตเด็กหอ ไดแก ไมโครเวฟ หมอหุงขาว กระทะไฟฟาและอื่นๆ ที่สามารถจะ

ประกอบอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงเหมาะกับรางกายในเวลาท่ีจำกัด 

                Study the importance of nutrition for human need, science and art of cooking nutrient dish 

with available cooking appliances for students, for instance, microwave oven, rice cooker, electric pan 

and so on. 

   
90642042 ศาสตรและศิลปของเนื้อสัตว 3 (3-0-6) 

 SCIENCE AND ART OF MEATS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเรื่องของชนิดเนื้อและชิ้นสวนตาง ๆ เพื่อนำมาบริโภคที่เหมาะสม แหลงที่มาของเนื้อที่ดี การคัดเลือก

และการเก็บรักษาดวยหลักการทางวิทยาศาสตร ฝกคิดรูปแบบที่หลากหลายในการทำอาหารที่ใชเนื้อ การคิดสรางสรรค

เมนูเนื้อท่ีถูกหลักโภชนาการและการบริโภคเนื้ออยางมีความสุข เรียนรูเมนูเนื้อจากแหลงตางๆ 

                Study types and parts of meats for proper consumption, sources of good meats, to select 

suitable material and prolong storage of shell-life base on scientific knowledge, creativity of quality and 

dishes and nutrition. 

 

90642043 ศาสตรของเบอรเกอร 3 (3-0-6) 

 SCIENCE OF BURGER  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                องคประกอบของเบอรเกอรรูปแบบของเบอรเกอรที่หลากหลาย เบอรเกอรเพื่อสุขภาพ วัตถุดิบและการเลือก

วัตถุดิบที่แตกตางกันในการทำเบอรเกอร เรียนรูอุปกรณพื้นฐานที่จำเปนในการทำเบอรเกอร เรียนรูเทคนิคการทำเบอร

เกอร การคิดสรางสรรคออกแบบรูปแบบเบอรเกอร 

                Burger materials, types of burger, including vegan burger and healthy burger. Basic equipments 

and new images creativity of burger. 

 

90642044 โลกของไสกรอก 3 (3-0-6) 
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 WORLD OF SAUSAGES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความเปนมาของไสกรอกรูปแบบท่ีหลากหลายจากท่ัวโลก ฝกคิดถึงความเปนไปไดในการทำเมนูไสกรอก

จากวัตถุดิบที่แตกตางกัน ศึกษาคุณคาอาหารในไสกรอกเพื่อนำมาคิดคำนวณประโยชนที่จะไดรับ เรียนรูเทคนิคการทำไส

กรอกแบบโฮมเมด และคิดสรางสรรครูปแบบการจัดอาหารจากไสกรอก 

                Study of sausages history and sausages varieties around the world, creation of practical ways 

to make new varieties of sausages using different ingredients and raw materials, study of nutrition in 

sausages and calculate their value in health benefit, leaning how to make homemade sausages and 

produce more new dishes. 

 

90642045 เรื่องเหลา 3 (3-0-6) 

 BE MY BEV.  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูประวัติศาสตรและประเภทของเครื่องดื่ม หลักการพื้นฐานในการผลิตและการเตรียมเครื่องดื่มประเภท

ตาง ๆ ประเภทและรูปแบบหลัก ๆ ของสุรากลั่น ปจจัยที่สงผลตอรสชาติสุรากลั่น วิธีการใหบริการเครื่องดื่ม การจับคู

เครื่องด่ืมกับอาหาร และการถายภาพเครื่องดื่ม 

                Learn the history and types of beverages; basic of principles of beverage production method; 

major types and forms of distilled spirits; factors affecting taste; beverage service procedure; food pairing; 

and food photography. 

 

90642046 ไรซ-สาระ 3 (3-0-6) 

 RICE-SARA  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับขาวโดยเลือกประเด็นตามความสนใจ โดยประเด็นท่ีเลือกอาจครอบคลุมประวัติศาสตร

ของขาว ความสำคัญของขาว พันธุขาวที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก วัฒนธรรมเรื่องขาวและชาวนา กระบวนการ

ปลูกและดูแลรักษา กระบวนการการเก็บเกี ่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี ่ยวขาว การประกอบอาหารจากขาว 

คุณประโยชนและการใชประโยชนจากขาวและวัสดุเหลือใชจากขาว และนำประเด็นที่สนใจมาออกแบบการเรียนรูเปนกลุม

ผานโครงการเนนการใชความคิดสรางสรรคในกระบวนการเรียนรู 

                Study the topics of the rice story and select one based on personal interests, the topic can 

include the history of rice and its importance, differences of domestic and international rice varieties, the 

culture of rice and farmers, pre-harvesting, harvesting and post harvesting processes of rice, cooking food 

using rice base, the nutrition and the usage of rice and its by-product. And design the selected topic to 

learn through project- and team- based learning with creative thinking. 

 

90642047 หมอตนไม 3 (3-0-6) 
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 TREE DOCTOR  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาประเภทของตนไม คุณคาของตนไมกับการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับตนไม วิธีการดูแล รูจักอนุรักษ

ตนไม การลงพ้ืนท่ีสำรวจตนไมท่ีอยูในความสนใจ การใชสื่อเพ่ือการรณรงครักษา และรูคุณคาของตนไม 

                Study a variety of trees, and their values, relationship and make a survey of trees 

at your own interests, using the media to do the campaign of trees protection and to understand the 

values of trees. 

 

90642048 ยาและสมุนไพรพาเพลิน 3 (3-0-6) 

 FUN WITH DRUGS AND HERBS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความรูเบื้องตนของยาและสมุนไพรที่ใชในชีวิตประจำวัน แหลงที่มาของการคนพบตัวยาประโยชนและ

โทษของยาสมุนไพร การเลือกใช การเก็บรักษาและเคล็ดลับการใชยาสมุนไพรใหถูกตองและปลอดภัย การเกิดอันตรกิริยา

ระหวางยากับสมุนไพรและ/หรือสารอื่นๆ ตัวอยางยาและสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรคเบื้องตน การพิจารณาเลือกใชยา

และสมุนไพรจากโฆษณาตามสื่อออนไลน 

                Study the basic knowledge of drugs and herbal medicines in daily life, a brief history of drug 

discovery, beneficial and harmful effects of drugs and herbal medicines, general principles for good 

storage condition and safe administration including taking medicines with the correct techniques, avoiding 

drug-drug or herb-drug interaction and reasonably selecting drug and herb products from online 

advertising for self-medication. 

 

90642049 การใชประโยชนจากจุลินทรียในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6) 

 MICROBIAL UTILIZATION FOR DAILY LIFE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความรูที่เกี่ยวของกับจุลินทรียเบื้องตน การใชประโยชนจากจุลินทรียในการกระบวนการผลิตอาหารหมัก 

วิธีการผลิตและเชื้อจุลินทรียที่เกี่ยวของในอาหารหมัก จุลินทรียที่มีผลตอคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย วิธีการผลิตและการประยุกตใช เอนไซมจากจุลินทรีย การทำงานของเอนไซมและการใช

ประโยชน จุลินทรียที ่เกี ่ยวของกับการบำบัดน้ำเสียและการชะลางโลหะดวยจุลินทรีย แนวโนมการใชประโยชนจาก

จุลินทรียในอนาคต 

                Introduction to basic knowledge of microorganism, Production and application of 

microorganisms in fermentation food, Food quality and food safety related to microorganism, Bioactive 

compound from microorganisms and its application, Microbial enzymes, Enzyme function and 

application, Microorganisms involved in wastewater treatment and microbial metal leaching, Future 

trends for microbial utilization. 
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90642050 พืชพรรณท่ีเปนยา 3 (3-0-6) 

 MEDICINAL PLANTS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความรูพื้นฐานของพืชสมุนไพร ประวัติการคนพบของพืชสมุนไพร พื้นฐานสารพฤกษเคมี การใชพืช

สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องตนและในชีวิตประจำวัน ศึกษาปฏิกิริยาระหวางยาแผนปจจุบันกับสมุนไพร และการเลือก

ผลิตภัณฑสมุนไพรอยางถูกตองจากโฆษณาออนไลน สำหรับการใชยาเพ่ือการดูแลสุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง 

                Study the basic knowledge of medicinal plants, a brief history of medicinal plants discovery, 

basic phytochemicals, medicinal plants in primary health care and daily life, herb-drug interaction and 

reasonably selecting herb products from online advertising for self-medication 

 

90642051 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือความเปนอยูท่ีดีขึ้น 3 (3-0-6) 

 BIOTECHNOLOGY FOR BETTER LIVING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาสี่หัวขอดังนี้ เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เกษตรกรรม สิ่งแวดลอม ทางการแพทยศาสตร หัวขอแรก

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารจะประกอบดวยเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการปรุงอาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

หลังจากนั้นในสวนเกษตรกรรมจะประกอบดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ พืชและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในสวนท่ีสามคือ 

สิ่งแวดลอม ไดแก หัวขอสารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติและโลกท่ีสวยงามดวยเทคโนโลยีชีวภาพ สวนสุดทายประกอบดวย

หัวขอของเซลลและยีนบำบัด วิศวกรรมพันธุศาสตรเพื่อการปองกันโรค เทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีน ไมโครไบโอมของ

มนุษย และอายุรศาสตร และ นิติวิทยาศาสตร 

                The subject is divided into four sections including food biotechnology, agriculture, 

environment and medicine. At the first, food biotechnology consists of biotechnology for cooking and 

post-harvest technology. Next, agriculture section comprises plant tissue culture and genetically modified 

organisms. The third section, environment is which includes the topics of natural pesticide and beautiful 

world with biotechnology. The last section consists of the topics of cell and gene therapy, genetic 

engineering for disease prevention, technology for vaccine development, human microbiome and live 

medicine and forensic science. 

 

90642052 จากเสนสาย DNA สูพันธุกรรม 3 (3-0-6) 

 GENES & GENETICS : FROM HELIX TO HEREDITARY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการของพันธุศาสตรในระดับโมเลกุลและระดับโครโมโซมจากโครงสรางพื้นฐานของดีเอ็นเอและ

โครโมโซม การแสดงออกของยีน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาเหตุและผลกระทบของความผิดปกติของดีเอ็นเอ

และโครโมโซมตอสุขภาพและโรค เทคนิคในการศึกษาดีเอ็นเอและโครโมโซมไปจนถึงการนำไปใช หลักการทางพันธุกรรม

ในวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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                Principles of genetics in terms of molecular basis and chromosomal levels from basic 

structure of DNA and chromosomes, gene expression, inheritance of genetic materials, causes and effects 

of DNA and chromosome aberration in health and diseases, techniques to study DNA and chromosomes, 

to application of genetic principles in health sciences. 

 

90642053 สาระนารูอณูพันธุศาสตร 3 (3-0-6) 

 INTERESTING MOLECULAR GENETICS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความรูพื้นฐานของพันธุศาสตรในมนุษย โรคทางพันธุกรรมที่พบบอยในประเทศไทย การปองกันและ

รักษาโรคทางพันธุกรรม ความรูพ้ืนฐานดานพันธุศาสตรเพ่ือการสืบพันธุและการวางแผนการมีบุตร ความรูพ้ืนฐานดานพันธุ

ศาสตรเพื่อการประยุกตใชในงานนิติวิทยาศาสตรและการสืบหาญาติพี่นอง การประยุกตใชความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร

เพื่อการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว การประยุกตใชความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตรเพื่อใชในอุตสาหกรรม จริยธรรมของการ

ประยุกตใชพันธุศาสตรเพ่ืองานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                Study the basic knowledge of genetics in human, common genetic diseases in Thailand, 

prevention and treatment of genetic diseases, genetics for reproduction and family planning, genetics 

and its applications in forensic sciences and detecting relatives. Application of basic knowledge in genetics 

for plant and animal breeding and industrial use. Ethics of genetics and its applications in science and 

technology. 

 

90642054 สิ่งพิทักษรางกาย 3 (3-0-6) 

 GUARDIANS OF OUR BODIES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับการสำรวจความรูเกี่ยวกับกลไกการปองกันขั้นพื้นฐานในมนุษย แนวคิดของการ

ตอบสนองภูมิคุมกันของมนุษยในการปองกันโรคติดเชื้อและความผิดปกติ กิจกรรมการเรียนรูสวนใหญอาศัยการอภิปราย

เชิงวิพากษเกี่ยวกับประเด็นรอนในภาพยนตรละครโทรทัศนและขาวที่เกี่ยวของกับกระบวนการปองกันและการตอบสนอง

ของระบบภูมิคุมกัน 

                This is a discussion-based course that explores the knowledge of basic defensive mechanisms 

in human. We will introduce you to the concept of human immune responses in protection against 

infectious diseases and disorders. The learning activities rely mainly on the critical discussion about hot 

issues in movies, TV drama and news that involve the defensive processes and immune responses. 

 

90642055 จุลินทรียรวมชีพ 3 (3-0-6) 

 LIVING WITH MICROBES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษาถึงประวัติและการแนะนำจุลินทรีย พื้นฐานของจุลชีววิทยาและเทคนิค เรียนรูแบคทีเรียคืออะไร เชื้อรา 

ไวรัส ปรสิต ไมโครไบโอมในผิวหนัง ใบหนาและรักแร ศึกษาจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร ไมโครไบโอมในอวัยวะ

สืบพันธุ ไมโครไบโอมเปนยาที่มีชีวิต (การแพทยทางเลือก) ยาปฏิชีวนะและความตานทานตอจุลินทรีย วัคซีนจากจุลินทรยี 

ปญหาดานโรคจุลินทรียและเทคโนโลยี 

                History and introduction of microbes; Basic microbiology and its techniques; What are 

Bacteria, Fungi, Virus, Parasite; Microbiome in Skin, Face and Armpits; Microbiome in Gastrointestinal tracts; 

Microbiome in Genital tracts; Microbiome as living drugs (alternative medicine); Antibiotics and how 

microbe resistance; Vaccines from microbes; Hot issues in microbial disease & technology. 

 

90642056 โรคระบาดในศตวรรษท่ี 21 3 (3-0-6) 

 EPIDEMICS IN THE 21st CENTURY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและคนควาขอมูลประวัติศาสตรโรคระบาดในอดีตที่ผานมาจนถึงโรคโควิด ทำความเขาใจโรคใหมที่เกิด

ขึ้นมาโดยเฉพาะโรคโควิด-19 พรอมทั้งคนควาสถานการณการเกิดขึ้นของโรคโควิด ฝกวิเคราะหผลกระทบที่สงผลตอดาน

ตางๆ ทั้งวิถีการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ การเงินและสังคม ฝกการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใชหลักการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยเปนฐานความรู และฝกคิดวิเคราะหสถานการณที่จะทำใหเรารอดพนและ

ปลอดภัย รวมท้ังฝกนำเสนอวิธีการรับมือในระดับภาพรวมและการดูแลปองกันในระดับบุคคล 

                Study and do the research of the history of the epidemic from the past to COVID-19, learn 

to understand the emerging COVID-19, the timeline of the incidence of COVID-19, practice analyzing the 

impacts of COVID-19 epidemic on economy, finance and society, practice predicting what could happen 

in the future using scientific principles and medical technology as a knowledge base, practice analyzing 

situations that will make us survive and safe, and practice presentation skills on how to cope well with 

the epidemic and recommend the preventive measures for individuals. 

 

90642057 ภูมิคุมกาย 3 (3-0-6) 

 IMMUNITY THROUGH MEDIA  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรค และภูมิคุมกันของรางกาย ผานทางการดูละครหรือภาพยนตรเพื่อใหเกิด

ความเขาใจทางการแพทย อยางถูกตองและสามารถนำมาใชไดจริงในชีวิตประจำวัน 

                Study the diseases and the body immunity from media to understand medically purposes 

and to use in daily life. 

 

90642058 ความเขาใจในนโยบายสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน 3 (3-0-6) 

 UNDERSTANDING HEALTH POLICY AND PUBLIC WELFARE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษาหลักการของนโยบายสาธารณะ สุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน  การตัดสินใจ การวางแผน และ

การดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญดานสุขภาพตามบทบาท

ของรัฐบาล ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยระบบสุขภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบ ความ

โปรงใส หลักนิติธรรม ความเสมอภาคและความเปนธรรม การมีสวนรวม แสวงหาฉันทามติ เศรษฐศาสตรสาธารณสุข

เบื้องตน ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการโตตอบ ในหลักธรรมาภิบาลและการดูแลสุขภาพ ตามบทบาทของหลัก

ธรรมาภิบาลในศตวรรษท่ี 21 

                Principle of public policy, population health and welfare; decisions, plans, and actions 

undertaken to achieve specific health care goals; prioritization in health; role of government; concept of 

health system research; principles of good governance, concepts of accountability, transparency, rule of 

laws, equitability and fairness, participatory, consensus oriented, basic health economics, effectiveness 

and efficiency, responsiveness; good governance and health care; role of good governance in the 21st 

century. 

 

90642059 การแพทยและวรรณกรรม 3 (3-0-6) 

 MEDICINE AND LITERATURE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาภาษาทางการแพทย การบรรยายทางการแพทย แงมุมทางการแพทยของวรรณกรรมคลาสสิก การเลา

เรื ่องอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ ่มความเห็นอกเห็นใจในการดูแลทางการแพทย           การเผยแพรทางการแพทย 

การศึกษาทางการแพทยดวยสื่อสังคมออนไลนและสื่อมวลชน 

                Language and medical practice, medical narrative, medical aspects of classic literature, 

effective storytelling to enhance empathy in medical care, medical publishing, social media and mass 

media in medical education. 

 

90642060 คนหาตัวตน 3 (3-0-6) 

 SELF-DISCOVERY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางรางกายในชวงวัยแรกรุนรวมถึงอัตลักษณทางเพศ การพัฒนาทางอารมณ การ

พัฒนาทางสังคม สถานการณที่เปนปจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการละเมิดและอาชญากรรม การพัฒนาทางศีลธรรม 

ชวงการเปลี่ยนแปลงสูการเปนผูใหญ 

                Physical changes during puberty including gender identity, emotional development, social 

development, vulnerable states to all risk factors related to abuses and crime, moral development, 

transition period to be an adult. 

 

90642061 โลกของแมลง 3 (3-0-6) 

 WORLD OF INSECTS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาสองโมดูล โมดูลแรกคือความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงแมลง วิวัฒนาการ ความหลากหลาย 

ผลกระทบ แรงดึงดูดทางเคมี และการสื่อสาร โมดูลที่สองคือหัวขอเกี่ยวกับการประยุกตใชและประสบการณดานแมลง 

ไดแก โบราณคดี อาวุธ อาหารและความบันเทิง รวมถึงเทคโนโลยีหุ นยนตและแบบจำลองแมลง นอกจากนี้ยังมีนิติ

วิทยาศาสตร แมลงท่ีเปนอันตราย (แมลงท่ีเปนอันตรายถึงตายและโรคไมอาซิส) และการควบคุมแมลง 

                The subject is divided two modules. First module is the biodiversity including insect fauna, 

evolution, diversity and impacts and chemical attraction and communication. The second module is the 

topics with application and experiences in insects including archaeology, weapons, diets and 

entertainments. In addition, the topics are technology including robotics and insect model. Also, medical 

areas are the forensic importance, dangerous insects (deadly and myiasis insects), and insect control. 

 

90642062 เรื่องกินเรื่องใหญ 3 (3-0-6) 

 ALL ABOUT FOOD  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาความเปนมา รูปแบบและประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทธุรกิจของอาหารและเครื่องด่ืม 

เครื่องมือและอุปกรณสำหรับการรับประทานอาหารเทคนิคและศิลปะการบริการอาหาร การรับประทานอาหารในรูปแบบ

ตาง ๆ รวมท้ังการจัดโตะ และการเลือกสรรอาหารอยางเหมาะสม 

                A study of fundamental knowledge, background, styles and types of food and beverage 

business; cooking utensils and cutlery; techniques and arts of food services, including eating various types 

of food, table setting and table manners as well as appropriate food selection. 

 

90642063 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 3 (3-0-6) 

 HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความสำคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องคประกอบของการพัฒนาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

                Study the concepts of health and mental care. Explore the components of good health and 

mental development and learn factors enhancing the development. 

 

90642074 อีสปอรต์ 3 (2-2-5) 

 E-SPORTS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความเป็นมาของกีฬาอีสปอรต์ เรียนรู ้กฎ กติกา มารยาทการเป็นนกักีฬาที่ดี เรียนรูว้ิธีการ แข่งขนั 

การวางแผนกลยุทธ์การเล่นแบบเด่ียวและทีม การเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ไม่ใหก้ระทบต่อสุขภาพ ศึกษาวงการกีฬาอี
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สปอรต์ในภาพรวมเพื่อสรา้งความเขา้ใจสายงานอาชีพที่เก่ียวขอ้ง เลือกฝึกฝนทักษะความชาํนาญในดา้นการเป็น

นกักีฬาหรือเป็นผูช้าํนาญการที่เก่ียวขอ้งในการจดัการกีฬาอีสปอรต์ เช่น ผูจ้ดัการทีม ผูจ้ดัการแข่งขนั กรรมการ ผูด้แูล

เกม เป็นตน้ 

                Study E-sports background, rules and appropriate manners, and study how to play and plan 

strategically for playing either as individuals and teams and how to play with no harm to health, including 

studying the overview of E-sport management to understand roles of all groups of people concerned 

such as team manager, competition organizer, committee, game master, etc., and practice skills of the 

role preferred. 

 

90642080 การประพันธเพลงเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO MUSIC COMPOSITION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การประพันธเพลงเบื้องตน ศึกษาโครงสรางการประพันธเพลงที่ไมซับซอน การจัดวางและการพัฒนาของโม

ทีฟ รูปแบบจังหวะ ฟอรม การแตงทำนอง เนื้อรอง การแตงเสียงประสาน การเรียบเรียงเสียง วงดนตรี การแตงเพลงเพ่ือ

การพาณิชยเบื้องตน 

                Rudimentary skills in music composition. Basic understanding of musical structures. Motif, 

rhythmic pattern, form, melodic composition, harmonic composition, orchestration, song writing. Practical 

writing experience. 

 

90642081 สุนทรียะเพลงแรป 3 (3-0-6) 

 RAP APPRECIATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษารูปแบบการแตงเพลงแรป วิวัฒนาการของเพลงแรพจากทั ่วโลกและในประเทศไทย วิเคราะห 

สังเคราะหและตีความการใชภาษาในเพลงอยางมีวิจารณญาณ การมองสะทอนวัฒนธรรมที่สอดแทรกในบทเพลงเพื่อให

เขาใจบริบทและเขาใจคุณคาของบทเพลง การฝกแตงและรองเพลงแรปแบบปญญาชน 

                Study the patterns and lyrics writing styles of rap songs, development of rap songs worldwide 

and in Thailand. Use critical thinking to analyze, synthesize and interpret the lyrics. Practice to appreciate 

the cultural contexts and the song values as well as to compose the rap song as intellectuals. 

 

90642082 สุนทรียะดนตร ี 3 (3-0-6) 

 MUSIC APPRECIATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ธรรมชาติ และองคประกอบของดนตรี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดนตรีไทยและสากล 

การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณคาของดนตรี ทักษะและมารยาทในการฟงดนตร ี
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                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. 

 

90642083 ศิลปะแหงภาพยนตร 3 (3-0-6) 

 FILM APPRECIATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและฝกฝนการพัฒนาจิตใจผานการชมภาพยนตรโดยเนนความซาบซึ้งใจในความงดงาม ของสิ่งตาง ๆ 

และชมภาพยนตรเพื่อความเขาใจในแงการสื่อความหมายทางดานศิลปะ วัฒนธรรม สังคม การเมือง และวิถีชีวิต ผานการ

เลาเรื่องในเชิงสรางสรรคจากภาพยนตรในประเภทตางๆ 

                Learn and practice the process of mental development through films with an emphasis on 

positive attitudes or feelings of appreciation on things, and learn to understand the messages behind a 

variety of creative stories in films especially in dimensions of arts, culture, society, politics and ways of 

life. 

 

90642084 สุนทรียะภาพถาย 3 (2-2-5) 

 PHOTOGRAPHY APPRECIATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเรื่องหลักเกณฑการถายภาพเพื่อใหเห็นความงามของภาพที่ถาย การใชอุปกรณและเทคนิคตางๆ การ

เรียนรูกระบวนการเพ่ือใหไดรูปถายท่ีมีคุณคาในแงมุมตางๆ และความซาบซ้ึงในการพิจารณาและวิจารณรูปถาย 

                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. 

 

90642085 วัฒนธรรมรวมสมัย 3 (3-0-6) 

 CONTEMPORARY CULTURE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดของพหุวัฒนธรรม วิเคราะหปรากฏการณรวมสมัย โครงสรางของวัฒนธรรมทั้งระดับสังคมไทย

และสังคมโลก วิเคราะหความสัมพันธและความตางทางวัฒนธรรม 

                Study the concepts of multiculturalism and analyze the contemporary phenomenon, the 

structure of Thai and world cultures including similarities and differences of such cultures. 

 

90642086 วัฒนธรรมการออกแบบเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO DESIGN CULTURE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนศึกษาและเขาใจสาขาการออกแบบในเชิงวัฒนธรรม บนความสัมพันธที่มีตอสาขาอ่ืน

ในลักษณะพหุนิยม อาทิ สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี โดยถูกออกแบบมาในลักษณะของการศึกษา

ประเด็นของการขามวัฒนธรรม (cross cultural issues) ผานประวัติศาสตรรวมสมัย เพ่ือผูเรียนไดเรียนรูถึงเหตุปจจัยท่ีทำให

การออกแบบมีความสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางความย่ังยืน และการรับผิดชอบตอสังคม 

                This course emphasizes student on the studying and understanding cultural design field in 

relation to other areas in pluralism e.g. social science, economics, and science and technology. It is designed 

in the aspect of cross-cultural issues studying through contemporary history. Students are capable of 

learning factors that influence the importance of design toward quality of life development, sustainability 

building, and social responsibility. 

 

90642087 วัฒนธรรมรอบโลก 3 (3-0-6) 

 WORLD CULTURE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ประวัต ิศาสตรอารยธรรมมนุษย ว ัฒนธรรมและปรัชญาตะวันตก ว ัฒนธรรมและปรัชญาตะวันออก: 

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมและปรัชญาไทย องคกรระหวางประเทศดานความรวมมือ กฎหมายและกฎระเบียบ พหุวัฒนธรรมใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบของโลกตอวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม 

                History of human civilization; western culture and philosophy; eastern culture and philosophy: 

Thai history, culture and philosophy; international organization, collaboration, law and regulation; 

multiculturalism in Thailand and ASEAN region; effects of globalization on culture and socioeconomic 

development. 

   
90642088 วัฒนธรรมจีนดั้งเดิม 3 (3-0-6) 

 TRADITIONAL CHINESE CULTURE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนโบราณซ่ึงรวมถึงแฟชั่นโบราณ อาหาร และดานบันเทิงตางๆเปนตน 

                Study and appreciate traditional Chinese culture including fashion, food and entertainment in 

order to appreciate the charming of Chinese culture. 

 

90642089 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน 3 (3-0-6) 

 CHINESE SOCIETY, ECONOMY AND POLITICS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและวิเคราะหสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจีน เนนการอานวิเคราะหเพื่ออภิปราย เปรียบเทียบ กับ

เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
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                Study and analyze Chinese society, economy and politics in order to understand Chinese 

influences on world society. 

 

90642090 เจาะลึกประเด็นโลก 3 (3-0-6) 

 GLOBAL INSIDE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาประเด็นสำคัญของโลก พรอมผลกระทบที่มีตอสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอประเทศไทย ศึกษาและ

วิเคราะหบทบาทของปจจัยภูมิรัฐศาสตร บทบาทขององคการระหวางประเทศ ความขัดแยงรูปแบบตางๆ อิทธิพลของประเทศ

มหาอำนาจ เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) และผลกระทบในดานตางๆ 

                Study the major global issues and their impacts on the world’s society especially in Thailand. 

Study and analyze the roles of geo-politic factors, the role of international organizations, conflicts, the 

influence of powerful nations as well as Sustainable Development Goals (SDGs) and their impacts. 

 

90642091 เอเชียนศึกษา 3 (3-0-6) 

 ASIAN STUDY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณของประเทศในเอเชีย โดยเนนการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ 

                This course covers a study of an Asian country’s language, social identity and culture. The course 

will discuss development and evolution of an Asian country, their economic prospect, cultural settings, 

societies and relations to the society and cultures of other countries. 

 

90642092 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง 3 (3-0-6) 

 CIVIC EDUCATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความเปนพลเมือง สิทธิและหนาที่ กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝกกิจกรรมการ

สรางสำนึกพลเมือง การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการสราง

พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ภายใตคำแนะนำและการดูแลอยางใกลชิด 

                Study the fundamental concepts of citizenship, civil rights and responsibility, Fundamental laws 

for daily life, and practice several activities to enhance their civic consciousness to promote role of 

participation in politics. 

 

90642093 สานสัมพันธกับชุมชน 3 (3-0-6) 

 COMMUNITY ENGAGEMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดการมีสวนรวมในสังคมชุมชน รูปแบบ บทบาทของแตละบุคคลที ่มีตอผู อื ่น รวมทั ้งศึกษา

กระบวนการที่จะเอื้อตอการสื่อสารและการสรางปฏิสัมพันธ การมีสวนรวมของชุมชน การฝกปฏิบัติในการสรางความรวมมือ

ใหแกชุมชน 

                Concept of community engagement; context, pattern, role of individual to others, process that 

facilitates communication and interaction; community involvement, embedding community engagement 

workshop. 

 

90642094 หลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) 

 PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาถึงความหมาย วัตถุประสงค ความสำคัญ หลักการ และความเปนมาของการพัฒนาชุมชน แนวคิดการ

พัฒนาชุมชน และความตองการของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมถึงเทคนิคการพัฒนาชุมชนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนา

ระหวางวัฒนธรรมของชุมชน การบริหารการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การพัฒนาชุมชนใน

ประเทศไทย ปญหาและอุปสรรคของชุมชน 

                A study of meaning, objectives, significance, principles and history of community development, 

concepts of community development, kinds and demand of urban and rural commu-nities, methods and 

techniques of community development, implementation of community intercultural development 

projects, administration of community development, the National Economic and Social Development Plans, 

community development in Thailand, problems and obstacles. 

 

90642095 การพัฒนาความม่ันคงแหงชาติ 3 (3-0-6) 

 NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาองคประกอบความมั่นคงแหงชาติ วิวัฒนาการดาน ความมั่นคงของชาติไทย ความมั่นคง แหงชาติท้ัง

ด านการเม ือง ด านเศรษฐกิจ ส ังคมจิตว ิทยา การปองก ันประเทศ ดานว ิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเรียนรูบทบาทของคนไทยในการพัฒนาประเทศ แนวทางบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความม่ันคงแหงชาติ 

                Study the components of national security and revolution of national and political Security 

along with politics, economy, sociology, national defense on technological science, energy, natural 

resources and environment, and learn the roles of Thai citizens for country development, guidelines for 

integrating Sufficiency Economy Philosophy with national security development. 

 

90642096 วิทยาการทางทหาร 3 (3-0-6) 

 MILITARY SCIENCE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  



 60  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 PREREQUISITE : NONE  

                วิวัฒนาการทหารและความสัมพันธระหวางพลเรือนกับทหาร ยุทธศาสตรชาติ กำลังอำนาจแหงชาติภารกิจ 

การจัด และการดำเนินงานทางทหาร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การจัดฝายอำนวยการทางทหาร การกำลัง

สำรอง บทบาทของพลเรือนในการปองกันประเทศ รวมถึงพัฒนาการเทคโนโลยีทางทหาร 

                Study evolution of military science and its relations to the public. Military strategies, national 

security, missions, and military management. Army, Marines, Airforce, Military Management and 

Administration, and Military Reserves. Public duty on the national security along with military technology 

development. 

 

90642097 ภูมิปญญาไทยประยุกต 3 (3-0-6) 

 APPLIED THAI WISDOMS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรู และตระหนักถึงคุณคาภูมิปญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเปนไทย ภูมิปญญาไทยกับพัฒนาการ

ของชุมชน การแสวงหาองคความรูในภูมิปญญาทองถิ่น ใหสามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางสำหรับพัฒนางานใหมี

เอกลักษณ และเพิ่มมูลคาแกชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการเจริญของสังคมไดอยางยั่งยืน 

ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนตอภูมิปญญา 

                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. 

 

90642098 พลวัตสังคมไทย 3 (3-0-6) 

 DYNAMICS OF THAI SOCIETY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ลักษณะทั่วไปและโครงสรางของสังคมไทย การเมืองปกครองของไทย ศาสนาและความเชื่อของสังคมไทย 

ลักษณะของครอบครัวและเครือญาติในสังคมไทย พิธีกรรมและประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงและปญหาในสังคมไทย ภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดและวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย 

                General characteristics and structure of Thai society; Thai political and government system; 

religion and beliefs in Thai society; features of Thai family members and relatives; rituals and traditions 

in Thailand; changes and problems in Thai society; Thai wisdom and Thai local wisdom; concepts and 

visions of Thai economy, Thai society and Thai politics. 

 

90642099 สังคมสูงวัยเชิงรุก 3 (3-0-6) 

 ACTIVE AGING SOCIETY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                การเตรียมตัวสำหรับคนตางรุน ในการเขาสูวัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอยางสมบูรณของประเทศไทย และ

สังคมโลก เขาใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเปนกรอบแนวนโยบายที่สรางโดยองคการอนามัยโลก ที่มุงเนนใน

ดานสุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว และการมีสวนรวมในสังคม เพื่อใหผูสูงอายุ และ

คนตางรุนไดอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมสูงวัยและสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคต 

                Preparation for a different generation to enter the old age and the completed Aged society 

of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which proposed by World 

Health Organization. This approach focus on physical and mental health, security of economics and 

family, and social participation for elderly and other generations to live happily together in Aging and 

aged society. 

 

90642101 นักรีวิว 3 (3-0-6) 

 REVIEWER  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                พัฒนาทักษะการรีวิวเพื่อเรียนรูวิถีแหงสังคม และชุมชน โดยใชกระบวนการรีวิวที่เปนระบบ ชัดเจน ถูกตอง 

นาเชื่อถือ และตรวจสอบได และเรียนรูวิธีการคนหาและเปรียบเทียบขอมูลสิ่งตาง ๆที่อยูรอบๆตัวผูเรียน ทักษะการคิดเชิง

วิพากษ และการสื่อสารและประเมินสารสนเทศกอนรีวิว 

                Develop reviewing skills for societal and community learnings by applying a systematic and 

transparent reviewing process with an emphasis on correctness, credibility, and accessibility, and learn 

the process of discovery and comparison of information around us, critical thinking and critique skills, 

and the process of communication and evaluation of information technology prior to review. 

 

90642102 นักสื่อสารผานยูทูบ 3 (3-0-6) 

 YOUTUBER  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและทำความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค ประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสรางงาน 

โดยการเปน Youtuber ทำความเขาใจเกี่ยวกับการเปน YouTuber วิธีการใชงาน การสราง channel หรือชองทางของ

ตนเองผานทาง YouTube แนวคิดในการสราง content หรือเนื้อหาอยางแตกตางและสรางสรรค การเขียนสคลิป การถาย

วีดิโอ การตัดตอภาพและเสียง เทคนิคการเพ่ิมยอดติดตาม (Subscribe) รวมถึงการหารายไดจาก Youtube 

                Learn how to use YouTube creatively for creating a job and learn how to use YouTube wisely 

and create cool contents, write scripts and shoot videos, and learn audio and video editing techniques 

to increase your followers as well as earn money from YouTube. 

 

90642103 การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 LIVING IN DIGITAL SOCIETY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษาเกี่ยวกับการใชชีวิตในสังคมดิจิทัล ความสำคัญของขอมูลสารสนเทศ การเขาถึงแหลงขอมูลการพัฒนา

ทักษะในการสืบคนและอางอิงขอมูล การใชและจัดการสารสนเทศไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพการนำเสนออยาง

สรางสรรค และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและผลกระทบท่ีมีตอบุคคลและสังคมรวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

                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. 

 

90642106 เลาเรื่องการเดินทางแบบดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 DIGITAL STORYTELLING IN JOURNEY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสรางสรรคการเลาเรื่องแบบดิจิทัลดวยการระดมสมอง การวางแผนการ

เลาเรื่อง การออกแบบเรื่องราว การเลือกสื่อในการนำเสนอเพ่ือแบงปนเรื่องราวตางๆ ในชีวิตและสะทอนคิดผลจากการเรียนรู 

ผานการสรางสรรคผลงานการเลาเรื่องแบบดิจิทัลท่ีมีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ ทำใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีมุมมองการใช

ชีวิต และมีทักษะการเลาเรื่องแบบดิจิทัล 

                Learn to use design thinking processes as a tool to design and create your own digital story 

telling by brainstorming planning design stories and choose proper media to present their stories and reflect 

knowledge and experience. Sharing and learning in the workshop project. 

 

90642107 การผลิตสื่อดิจิทัล 3 (3-0-6) 

 DIGITAL MEDIA PRODUCTION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การฝกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเนนการสรางไอเดียดวยหลักการวิเคราะหขอมูล หลักการนำเสนอแบบ

เรื่องเลา (story telling) การออกแบบและสรางสื่อประเภทตางๆ การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟกและวีดีโอผานชองทาง

ตางๆ ท้ังแบบ off-line, online และ Social Media 

                Practice digital media production skills focusing on the topics of idea creation through data 

analytics, story telling techniques. Learn to design and produce several types of media, and present 

contents by using graphics and video for offline and online channels including social media. 

 

90642108 เทคโนโลยีการถายภาพดิจิทัล 3 (2-2-5) 

 DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความเปนมาและการพัฒนาการของการถายภาพ สวนประกอบและหลักการทำงานของกลองถายภาพ

ดิจิทัล หลักการถายภาพ อุปกรณการถายภาพ การจัดองคประกอบ เทคนิคการถายภาพแบบตาง ๆ การจัดแสงเพื่อการ

ถายภาพ การจัดการภาพถายดิจิทัล 
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                Studying the background and development of photography. Components and working principles 

of digital cameras. Principles of photography ,Photography equipment, Various imaging techniques. Lighting 

for photography Digital photo management. 

 

90642109 การออกแบบอินโฟกราฟก 3 (3-0-6) 

 INFOGRAPHIC DESIGN  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟฟก และการใชเครื่องมือ POWERPOINT ในการนำเสนอใหนา

ดึงดูดและนาสนใจ เรียนรูทักษะการสรางอินโฟกราฟกอยางมีประสิทธิภาพ เนนเขาใจทฤษฎีการใชสี การจัดวางขอมูล และ

เครื่องมือตางๆ ในการออกแบบและสรางชิ้นงาน 

                Learn the process of presenting in format of infographic, and PowerPoint to attract the 

audiences. Learn the skills of establishing infographic for communicating subject to the target group and 

learn the use of colors, data arrangements and tools for building the media. 

   
90642110 สนุกกับวิทยาศาสตรขอมูล 3 (3-0-6) 

 FUN WITH DATA SCIENCE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความสำคัญ หลักการ กระบวนการของวิทยาการขอมูล การเตรียมขอมูล วิทยาการวิเคราะห ขอมูล 

แบบจำลองพยากรณ การแบงประเภท การแบงกลุม การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอยการวิเคราะหเครือขายสังคม ขอมูล

ขนาดใหญ โดยมุงเนนการนำขอมูลรอบตัวในชีวิตประจำวันมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

                Study importance, principles, and process of data science including the topics of data 

preparation, data analytics predictive models, classification, clustering, statistical inference, regression, social 

network analytics, and big data, focusing applications of data in daily life. 

 

90642111 สนุกกับการเขียนโคด 3 (3-0-6) 

 FUN WITH CODING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การแกปญหาอยางเปนระบบ การสรางอัลกอริทึมเพื่อการเขียนโปรแกรม การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวธีิ

ในการแกปญหาทางคอมพิวเตอรโดยใชผังงานและรหัสเทียม การเขียน การทดสอบ การแกปญหาขอผิดพลาดในการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน ตัวแปร นิพจน ขอความสั่งและโครงสราง

ควบคุมในการโปรแกรม เชน การกําหนดคา การดําเนินงานแบบมีเงื ่อนไข การดําเนินงานแบบลูป โปรแกรมยอยและ

พารามิเตอร 

                Systematic problem solving; algorithms for programming; analyzing and developing algorithms 

to solve computer problems using flow charts and pseudocode; writing, testing and debugging the program; 
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program documentation; basic data structure; variables; expressions; statements and control structures 

such as the use of sequential, selection and repetition control structures; subprograms and parameters. 

 

90642112 สนุกกับปญญาประดิษฐ 3 (3-0-6) 

 FUN WITH AI  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ประยุกตใชปญญาประดิษฐที่เกี ่ยวของในชีวิตประจำวัน ประโยชนของการนำมาใชคาดเดาและ วิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคจากโซเชียลมีเดีย ธุรกิจสินคาออนไลน และการควบคุมการทำงานของหุนยนตโดยมุงเนนใหนักศึกษาสนุก

ไปกับเกมสที่เลนแขงขันกับชุดปญญาประดิษฐในบริบทตางๆ และการทำโครงงานจากการใช CLOUD PLATFORM ใน

เบื้องตน 

                Learn how to apply Artificial Intelligence (AI) system in our daily life, the benefit of its usage on 

predictions and analysis of consumer behaviors from social media, online business and robotic control, and 

focus on the joy of game playing with AI in various contexts as well as practice of the project based on 

basic Cloud Platform. 

 

90642113 หุนยนตและปญญาประดิษฐ 3 (3-0-6) 

 ROBOTICS AND AI  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูความหมาย และความแตกตางของหุนยนตและปญญาประดิษฐ การใชหุนยนตในสายงานเทคโนโลยีตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันและการทำงาน เชน การใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม การใชงานทางดานสาธารณสุข การใชงาน

ดานการเกษตร และอาหาร การใชงานในบาน การใชเพ่ือการบันเทิง การใชงานในยานพาหนะ การใชงานดานการศึกษา แนว

ทางการใชหุนยนตในอนาคต และผลกระทบของการใชหุนยนตตอการใชชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจ 

                Study the definition and difference of robotics and artificial intelligence, the use of the robot in 

key technologies related to daily life and working style such as robots in factories, robots in healthcare, 

robots on the farm and food, robots at home, entertainment robots, robots that drive and robots at 

education, the various aspects of future robotics usage and impact of our daily life and the economy. 

 

90642114 ฟารมอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 

 SMART FARMING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดแบบใหมของการจัดการการเกษตรหรือเรียกวา ระบบการเกษตรอัจฉริยะซึ่งใชเทคโนโลยีไอซีทีท่ี

ทันสมัย พรอมระบบเซ็นเซอรในการผลิตพืชและปศุสัตวโดยเนนกระบวนการควบคุม และปองกันการสูญเสียในกระบวนการ

ผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีคุมคาท่ีสุด 

                Study a new concept of farm management, so called precision agriculture system or smart 

farming with the use of modern ICT technology and a sensor network for crop and livestock production 
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system including monitoring process and waste control to achieve the maximum productivity with 

minimum cost. 

 

90642115 เทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานทดแทน 3 (3-0-6) 

 GREEN TECHNOLOGY AND ALTERNATIVE ENERGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาถึงสถานการณพลังงานของโลกและปญหาพลังงาน แหลงพลังงานจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล เชน น้ำมัน

ปโตรเลียม ถานหิน กาซธรรมชาติ แหลงพลังงานทดแทน ไดแก พลังงาน แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำพลังงานความ

รอนใตพิภพ พลังงานนิวเคลียร เซลลเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร อุตสาหกรรม คุณสมบัติชีวมวล 

วิธีการสำรวจ การ ประเมินศักยภาพ พืชพลังงาน การประยุกตใชงานระบบพลังงาน 

                World energy status and challenge obstacles. Conventional energy resources : petroleum oil, 

coal and natural gas. Renewable energy resources : solar, wind, hydro, geothermal, nuclear energy, fuel 

cell, biomass, Biomass properties, survey, potential evaluation, energy crops and energy system application. 

 

90642116 เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเมือง 3 (3-0-6) 

 SMART CITY AND CITY INNOVATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูแนวคิด การวางผัง ออกแบบและบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งฝกทักษะการออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมเมืองใหสอดคลองกับบริบททางกายภาพ เศรษฐกิจสังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมของเมืองอยางย่ังยืน 

                Learn Smart City concept, planning, designing, and management. Practice city innovation 

designing and development skills based on physical, socioeconomic, political, technological, and 

environmental contexts for sustainability. 

 

90642117 ทักษะการรูสารสนเทศแหงศตวรรษท่ี 21 3 (3-0-6) 

 INFORMATION LITERACY SKILLS FOR THE 21st CENTURY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูแนวคิดและความสำคัญของสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 แหลงทรัพยากรเพื่อการเรียนรูสารสนเทศ การ

จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การ

วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ รูปแบบการอางอิงเอกสารตามหลัก

สากลในงานเขียนเชิงวิชาการและการโจรกรรมทางวรรณกรรม 

                Learn concepts and importance of information in the 21st century, information literacy 

resources, information resource storage, information retrieval, selecting sources of information, evaluation 

of information values, analyzing and synthesizing information, information composition and presentation in 

various formats, international citation styles used in academic writing, and plagiarism. 
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90642118 โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตทางธุรกิจ 2 (1-2-3) 

 APPLICATION SOFTWARE FOR BUSSINESS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในงานธุรกิจประเภทตางๆ ไดแก การทำเอกสาร การทำรายงาน การสราง

แบบฟอรม การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแสดงขอมูล การนำเสนอ แนะนำการลงทุนในหุนและโปรแกรมสำเร็จรูป

เพ่ือการลงทุนในหุน 

                Application software for business including creating document, report and form; data collection; 

data analytics; data visualization and presentation, introduction to stock trading and application software 

for stock trading. 

 

90642120 เอ็กเซลเพ่ือความเปนมืออาชีพ 3 (3-0-6) 

 FROM EXCEL TO EXCELLENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคําสั่งและฟงชันกของโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทเสปรดชีต เพ่ือจัดการขอมูลวิจัย การเรียบ

เรียงขอมูล การประมวลผลขอมูล การคํานวณและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเบื้องตน 

                Basic concepts of commands and functions in spreadsheet to manage data, collect data, 

process data, calculate and analyze data with elementary statistics. 

 

90642121 การวิเคราะหและจัดการขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 

 DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT WITH COMPUTATIONAL PROGRAM 

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การประยุกตใชคำสั่งและการทำงานของโปรแกรมสเปรดชีตยอดนิยมเชน Microsoft Excel เพื่อจัดการขอมูล

ดิบ การทดลอง การประมวลผลขอมูล การรวบรวมขอมูล การคำนวณและวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน ตลอดจนการ

นำเสนอขอมูลดวยโปรแกรมพ้ืนฐานเชน Microsoft Power Point 

                Application of command and functionality of popular spreadsheet program such as Microsoft 

Excel to manage raw experimental data, data processing, data compilation, basic statistical data calculation 

and analysis as well as data presentation by basic program such as Microsoft Power Point. 

 

90642122 การใชแอปพลิเคชัน ไมโครคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO MICROCOMPUTER APPLICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษาโครงสร างและคุณลักษณะเฉพาะของไมโครคอมพิวเตอร  เทคนิคการประยุกต ใช  เทคโนโลยี

ไมโครคอมพิวเตอร การใชซอฟทแวรที่จำเปนตางๆ ในตระกูลไมโครซอฟท และระบบการจัดการฐานขอมูล เปนตน รวมท้ัง

เรียนรูเทคโนโลยียุคปจจุบันรวมถึงแนวโนมของการใชไมโครคอมพิวเตอรสำหรับอนาคต 

                Structure and characteristics of microcomputers, and the techniques of applying 

microcomputer technology, focus on software packages such as word processing, spreadsheet, database 

management systems, etc. The course will cover current technologies as well as future trends. 

 

90642123 เทคโนโลยี คอมพิวเตอรดนตรี 3 (3-0-6) 

 TECHNOLOGY IN MUSICAL SEQUENCING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนการเขียนภาษาคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของกับการผลิตดนตรี อาทิ มิดี มิวสิค เอกซเอ็มเอล เมค เอ็ม เอสพี การ

ใชซีควินเซอร พื้นฐานการใชงาน โปรแกรมผลิตดนตรี ประเภทตางๆ ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการ การใชคอมพิวเตอร ใน

การแสดงและผลิตดนตร ี

                Study computer programing related to the music production such as MIDI Music XML Max MSP. 

Study basic use of sequencer and music production software. study concept and evolution of computer 

application in music. 

 

90642124 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสำหรับ SDGs 3 (3-0-6) 

 SCIENCE TECHNOLOGY AND SCIENCE INNOVATION FOR SDGS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการสรางสรรคที่ยั่งยืนและผลกระทบ

ตอสังคมและความเปนมนุษย รวมถึงนโยบาย กลยุทธ เครื่องมือสำหรับการสังเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมฐานปญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจัดการ การใช

ประโยชน และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

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

innovation for SDGs to 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 science technology and innovation for SDGs. 

 

90642125 การดำรงชีพทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 

 LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                เขาใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพื่อการอยูรอด ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบเพื่อการอยูรอดท้ัง

ในสถานการณปกติ และสถานการณวิกฤติ วิเคราะหกรณีศึกษาตางๆที่เกิดขึ้น ฝกทักษะการคิดและนำเสนอผลงานท่ี

สามารถใชเพ่ือการดำรงชีพทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 

                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. 

 

90642126 วิชาเอาตัวรอด 3 (3-0-6) 

 SURVIVORS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการดำรงชีวิตในอดีต ปจจุบัน และอนาคต การวิเคราะหทักษะการดำรงชีวิตเชิงกลยุทธ

เพื่อการจัดลำดับความตองการจำเปนในการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพในแตละชวงวัย การแกไขผลกระทบเชิงลบในอดีต 

การสงเสริมการใชชีวิตในปจจุบันอยางมีคุณภาพ การวางแผนการดำรงชีวิตในอนาคตการออกแบบชีวิต การสรางภูมิคุมกัน

ชีวิต การออกแบบแผนการดำรงชีวิตอยางไมประมาท บนพ้ืนฐานของหลักการและสถิติอยางเปนเหตุเปนผลและเปนระบบ 

                Study risks factors on living in the past, present, and future, analyze strategic living skills for 

prioritization of issues concerning healthy living in all stages of life, and corrections of negative impacts 

on life in the past, promotion of healthy living in the present, planning of future living, life design, 

development of immunization for life, and design of a fool-proof living plan on a basis of statistical and 

cause-and-effect principles. 

 

90642127 รักษโลก 3 (3-0-6) 

 THINK EARTH  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความสำคัญของการกระตุนความคิดและความสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพชีวิต 

การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษยทั้งทางบวกและลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การคิดวิเคราะห

เพื่อหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การคิดอยางเปนระบบ และการวิเคราะหความ

เหมาะสมโดยใชเครื่องมือชวยคิดแบบตางๆ 

                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. 

 

90642128 นิเวศวิทยาและการรักษาสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) 

 ECOLOGY, CONSERVATION AND ENVIRONMENTALISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูเรื่องผลผลิตทางชีวภาพในระบบนิเวศและการจำกัดผลผลิตและการกอกวนปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต

ปจจัยในการเติบโตของประชากรและความสมดุลของระบบนิเวศกิจกรรมการปกปองสิ่งแวดลอมจากมลภาวะหรือการ

ทำลายลางเกี่ยวกับการอนุรักษการปรับปรุงและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ

                Biological productivity in ecosystem and limiting productivity and perturbation, interaction 

between species, factors in population growth and the ecological balance, protection activities of the 

environment from pollution or destruction concerning conservation, improvement and sustainability of 

natural resources. 

 

90642129 การทองเท่ียวทางเลือก 3 (3-0-6) 

 ALTERNATIVE TOURISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมาย แนวคิด และรูปแบบของการทองเที ่ยวทางเลือก เชน การทองเที ่ยวโดยชุมชน การ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ แนวโนมของการทองเที่ยวในปจจุบัน 

บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และผลกระทบตอ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

                Study the definitions, concepts and forms of alternative tourism such as community-based 

tourism, agro-tourism, cultural tourism and health tourism, and study current trends in tourism, roles of 

public and private sectors in promoting tourism market, stakeholder engagements and impacts on 

economy, society and environment. 

 

90642130 การทองเท่ียวเชิงกีฬา 3 (3-0-6) 

 SPORTS TOURISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมาย ประเภท และองคประกอบของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบการกีฬาเพื่อการ

ทองเท่ียว พฤติกรรมการทองเท่ียวของการทองเท่ียวเชิงกีฬา การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกีฬากิจกรรมกีฬากลางแจงท้ังทาง

บก และทางน้ำ การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา การวางแผน และการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว

เชิงกีฬา แนวโนมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศ 

                Study definitions, types, and factors of sports tourism activities, formats of sports tourism, 

sports tourist behaviors, development of sports tourism, outdoor and indoor sports activities, land and 

water sports, safety for sports tourism, planning and execution of sports tourism activities, and sports 

tourism trends in Thailand. 

 

90642131 วัฒนธรรมไทยกับการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 THAI CULTURE AND TOURISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานเทศกาล อาหารและมรดกทางภูมิปญญาไทยที่มีความ

หลากหลาย แนวคิดของวัฒนธรรมไทยกับการทองเที่ยว ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว และศึกษาการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การสรางจิตสำนึกทางวัฒนธรรมเพื่อการ

อนุรักษ 

                Learn various Thai cultures, norms, special events, foods, and intellectual wisdoms and 

properties, concepts of Thai culture and tourism, impacts of tourism industry on economy, Society, and 

culture, and study conservation and recovery of cultural tourism resources, promotion of cultural 

conscience for conservation. 

 

90642132 ชุมพรศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 CHUMPHON STUDY FOR TOURISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง ประชากร เศรษฐกิจ ประเพณีและวัฒนธรรม การ

คมนาคม เหตุการณสำคัญ บุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชุมพร สถานที่สำคัญและสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ เพื่อพัฒนาข้ึน

เปนแผนหรือโครงการการจัดนำเท่ียวระยะสั้นดวยการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 

                Learn geography, history, politics, governance, population, economy, traditions and culture, 

transportation, important events, famous people, landmarks, and tourist attractions in order to develop 

plans or projects for short term tours and apply such plans or projects in the real site of Chumphon. 

 

90642133 รอบรั้วชุมพรศึกษา 3 (3-0-6) 

 CHUMPHON AREA STUDY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาในเชิงสหสาขาวิชา โดยใชองคความรูที่ครอบคลุมทั้งดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ภาษาและวรรณกรรม ประชากร เหตุการณ บุคคล และสถานที่สำคัญ หรืออื่นๆ 

ภายใตกรอบแนวคิดอาณาบริเวณศึกษา เพื่อทำความเขาใจบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่จังหวัดชุมพร ดวยการเรียนรู

ผานการทำโครงงานเด่ียวหรือกลุม ภายใตคำแนะนำและการดูแลอยางใกลชิด 

                Study interdisciplinary knowledge and learning according to area study approach such as 

politics and government, economics, social and culture, history, geography, languages and literatures, 

population as well as important events, people and places in order to understand contexts related to 

Chumphon Province by a method of project based learning under advice of facilitators – either single or 

group project. 

 

90642134 แผนดินพระจอมเกลาฯ ศึกษา 3 (3-0-6) 

 KING MONGKUT'S REIGN STUDY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาองคความรูในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อาทิ พระ

ราชประวัติ พระราชกรณียกิจในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การนำพาประเทศสยามกาวเขา

สูความเปนสมัยใหมดวยการทำนุบำรุงบานเมืองใหทันสมัยในดานตางๆ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพอันเปนที่ปรากฏแกชน

ชาวสยามและนานาชาติ 

                Study knowledge of The King Mongkut reign such as his majesty the king biography, his royal 

duties relating to politics and government, economics, social and culture those brought Siam to the flow 

of modernization including his talents accepted by both the Siamese and the world. 

 

90642135 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

 PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความเปนมา แนวคิด ความหมาย และ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบตางๆ เรียนรู

จากการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแหงความพอเพียง และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน

การดำรงชีวิตอยางเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

                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. 

 

90642136 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร 3 (3-0-6) 

 ETHICS AND AESTHETICS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการและคุณลักษณะเชิงปรัชญาของความงามหรือคุณคาในประเด็นของ

จริยธรรมและสุนทรียศาสตรซ่ึงคิดคนขึ้นโดยปราชญชาวตะวันตกและตะวันออกจากอดีตกาลจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมาจากความ

เชื่อ ศาสนา และหลักปรัชญาตางๆ รวมท้ังฝกคิดวิเคราะหหลักการทางศิลปในเชิงจริยธรรมและเชิงสุนทรียศาสตร 

                A study of meaning, significance, evolution, and philosophical characteristics of beauty or 

axiology in the field of ethics and aesthetics generated by westen and eastern philosophers from the 

beginning to the present time, based on beliefs, religions and pure philosophical concepts, including a 

practice in analyzing ethical and aesthetical principles of arts. 

 

90642137 ดูละครแลวยอนดูตัว 3 (3-0-6) 

 SERIES IN DAILY LIFE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเนื้อหา แนวคิด และคุณธรรมจริยธรรมที่สะทอนผานเรื่องราวและตัวละครของละครชุดของไทยและ

ตางประเทศรวมสมัย การวิเคราะหภาพสะทอนของสังคมรวมสมัย คานิยมของคนในสังคมตลอดจนความสัมพันธระหวาง
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ละครและสังคมรวมสมัยที่มีอิทธิพลตอกัน เนนกระบวนการคิดและการใชประโยชนจากสื่อละครในการวิเคราะห และ

แกปญหาในชีวิตประจำวันอยางมีหลักการและเหตุผล โดยอาศัยแนวคิดทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยา และการ

รูเทาทันสื่อ 

                Study content, concept and ethics from watching movies, digital media contents, or TV series 

from domestic and international sources. Reflection of contemporary society and its values from the 

media focusing on the thinking process that applied from concept of science, of social science, of 

psychology and of media literacy. 

 

90642138 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 3 (3-0-6) 

 MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มตนของการทำสมาธิลักษณะของการ

บริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชนของสมาธิ การนำสมาธิไปใชในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน 

                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. 

 

90642140 ภูมิคุมกันทางใจ 3 (3-0-6) 

 IMMUNITY OF MIND  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือทำความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพ การใช

ชีวิตรวมกับผูอ่ืน ทักษะการแกปญหาในการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพ่ือสรางภูมิคุมกันชีวิตใหกับตนเอง 

                Learn psychology concepts to understand and appreciate yourself and others.Learn how to 

develop interpersonal skills, social and life skills, problem solving skills and selfhealing and self-

empowerment skills. 

 

90642142 จิตวิทยาสำหรับการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 PSYCHOLOGY IN COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                อุปสรรคสำคัญของการสรางสรรคศิลปะและการออกแบบประการหนึ่งนอกเหนือจากการสรางสรรคผลงาน

คือ ความสามารถในการสื่อสารใหผลงานเปนที่เขาใจและยอมรับ การทำงานรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ รายวิชานี้ถูก

ออกแบบมาเพื ่อใหผู เร ียนเขาใจและมีทักษะในการสื ่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยผู เร ียนมีความเขาใจและ

ความสามารถในการนำเอาความรูดานจิตวิทยามาปรับปรุงกระบวนการสื่อสารอยางสัมฤทธิ์ผล 
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                One of the major obstacle in art and design creation besides artistic creation is the ability 

in communicating artwork to be comprehended and recognized, as well as working with others 

sensibly. This course is designed for student to be understood and practiced communication 

effectively. Consequently, students are capable of utilizing psychological knowledge in improving 

communication successfully. 

 

90642143 ชีวิตออกแบบได 3 (3-0-6) 

 DESIGNING YOUR LIFE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและฝกการออกแบบชีวิตของตนเอง เรียนรูการตั้งเปาหมายในชีวิตที่สอดคลองตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพิ่มทักษะทางสังคม การใชชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง สามารถจัดการ

การเงินสวนตัว การทำงาน การเขาสังคม การสรางความสัมพันธสวนตัวกับบุคคลรอบขาง 

                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. 

 

90642144 กระจกสองใจ 3 (3-0-6) 

 MAGIC MIRROR  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อเขาใจพฤติกรรมและกระบวนการทำงานของจิตใจมนุษยที่กอใหเกิดพฤติกรรม

ตาง ๆ เชน การรับรู การเรียนรู ความคิด ความจำ แรงจูงใจ ความรัก และการสื่อสารระหวางบุคคล 

                Study psychology concepts to understand human behavior and the mechanisms of the 

human mind that lead to different behaviors concerning perception, learning, thinking, memory, 

motivation, love, and interpersonal communication. 

 

90642145 พลังแหงบุคลิกภาพ 3 (3-0-6) 

 POWER OF PERSONALITY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหไดบุคลิกภาพที่เหมาะกับตนเองตาม

กาลเทศะ การพูดและฝกพูดในโอกาสตางๆ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสรางมนุษย สัมพันธ ศิลปะการแตงกาย 

การแกไขขอบกพรองทางรางกายเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพ 

                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. 

 

90642146 เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน 3 (3-0-6) 
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 POWER OF CHANGE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและเขาใจความเชื่อของมนุษยท่ีมีตอรูปแบบการเรียนรูและคุณลักษณะทางปญญาของตนเองท่ีสามารถ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดโดยเนนเรื่องกระบวนการทางความคิดซึ่งนำไปสูการใชศักยภาพของมนุษยอยางเต็มที่เพื่อไปสู

ความสำเร็จ รวมทั้งเรียนรูกระบวนการเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดแบบตายตัว (fixed mindset) ไปสูการเปลี่ยนแปลง

ในกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) เพื่อนำไปสูการเพิ่มความสุข แรงจูงใจ และความสำเร็จ และฝกฝน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนะทางลบท่ีมีตอความลมเหลวใหเปนความคิดในเชิงบวก 

                Study and understand the underlying beliefs about individuals’ learning and intelligence 

which can change and develop focusing on the process of mindset change leading to full potential for 

achievement, and learn the changing process of fixed mindset to growth one leading to increased 

happiness, motivation and achievement, including practice the process of change of negative thoughts 

from failures to positive thoughts. 

 

90642147 ทักษะแหงความสุข 3 (3-0-6) 

 HAPPINESS SKILLS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเชิงบวกโดยบูรณาการเพื่อการฝกปฏิบัติทักษะแหงความสุข

ในทุกบริบทเชน การยอมรับความจริง การรูจักการใหอภัย การมองโลกในแงบวก และการรูคิดเพื่อการดำเนินชีวิตอยางมี

ความสุขท้ังในสวนตน สังคม การงาน 

                Study principles of humanity and social sciences focusing on positive aspects in order to 

practice happiness skills in various situations such as being realistic, learning to forgive, being positive and 

having sense of awareness in order to live happily with personal life, society and at work. 

 

90642148 ศิลปะการพัฒนาอารมณ 3 (3-0-6) 

 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของอารมณที่มีอิทธิพลตอการดำรงชีวิต การ

ปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปญหา การจัดการอารมณในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

                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. 

 

90642149 ศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาอารมณและจิตวิญญาณ 3 (3-0-6) 

 IMAGINATIVE ART  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูการบูรณาการการสรางสรรคผลงานศิลปะงานที่ไมกำหนดผลลัพธ ไมยึดติดกับอุปกรณทฤษฎี และ

ความสวยงามของผลงาน ใหความสำคัญกับความคิด การวางแผน และการลงมือทำ เนนที่การสะทอนตัวตนเพื่อใหเกิด

ความรับรูและเขาใจในตนเอง รวมถึงการพัฒนาอารมณ สติปญญา สมาธิ ความคิดสรางสรรค และจิตวิญญาณ 

                Learn integration of formless art enhancing the process of thought, plan and action with no 

determination of ends, equipment, theories and beauty of end product, and focusing on self-reflection 

to practice acknowledgement and sense making including development of emotion, intellect, 

meditation, creative thinking and spirit. 

 

90642150 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6) 

 ART IN EVERYDAY LIFE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศิลปะในชีวิตประจำวันเปนเรื่องของสัมพันธบทที่ศิลปะมีตอเรื่องราวปรากฎการณรอบตัว ศิลปะไมไดดำเนิน

ไปบนขนบปฏิบัติที ่พึ ่งพิงสื ่อศิลปะใดสื ่อศิลปะหนึ ่ง การเคลื ่อนตัวของสื ่อศิลปะ ตลอดจนการขยับขยายตัวของ

สุนทรียศาสตรและรสนิยม วัตถุประสงคของวิชานี้ เพื่อศึกษาและทำความเขาใจการเปลี่ยนแปลงในศิลปะตั้งแตหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง ลัทธินิยมทางศิลปะ อาทิ ปอปอารต มินิมอลลิสม ศิลปะรวมสมัย ตลอดจนผลกระทบที่มีตอชวิีตคน 

มีเปาหมายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนำขอมูลท่ีไดไปศึกษาตอยอดในการสรางสรรคสวนอ่ืนๆ ตอไป 

                Art in everyday life is the intertextuality that art connects to its surrounded phenomenon. Art 

is not only proceeded along the conventional practice that relies on one particular art medium, but also 

the shifting of art form, as well as the growing of aesthetics and taste. The objectives of this course are 

to study and understand the transformation of art during the post-World War II period and art movements 

such as Pop Art, Minimalism, and contemporary art, along with their effects toward human lives. Students 

are targeted to apply the obtained data to develop studying in other parts of creativity. 

 

90642151 มนุษยกับศิลปะ 3 (3-0-6) 

 MAN AND ART  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษารูปแบบของศิลปะแตละยุคสมัย เทคนิคและวิธีการสรางสรรคงานศิลปะ การกำเนิดและที่มาของการ

สรางงานศิลปะ และอภิปรายแนวความคิดและวัตถุประสงคในการสรางสรรคผลงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเชื่อมโยง

กับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมือง ในแตละยุคสมัย 

                Study artistic forms in each period, techniques and how to create artwork, origins and 

backgrounds in artwork creation, and discuss concepts and objectives behind creation in each period by 

integrating with contextual changes in societies, religions, economies and politics. 

 

90642152 ปนสุข 3 (3-0-6) 

 JOY OF SHARING  
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 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาองคประกอบของจิตอาสา/จิตสาธารณะ ความหมาย รูปแบบของจิตอาสา/จิตสาธารณะ ประโยชนท่ี

ไดรับ วิธีการทำงานรวมกันกับชุมชน การจัดการปญหาสาธารณะหรือเสริมสรางคุณภาพของชุมชน องคกรดานจิตอาสา/จิต

สาธารณะท้ังในและตางประเทศ ฝกการเปนจิตอาสาและหรือจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาจิตอาสา/ จิตสาธารณะ 

                Study the components of volunteer spirit/ public mind in terms of meanings, forms, benefits, 

methods of participation with community, management of public problems or public health 

enhancement, a range of voluntary organizations both domestic and international, and practice being a 

volunteer and/or managing a voluntary project for community. 

 

90642153 ความเขาใจในพฤติกรรมมนุษย 3 (3-0-6) 

 UNDERSTANDING HUMAN BEHAVIOR  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูพื้นฐานพฤติกรรมทางชีววิทยา ความคิด แรงจูงใจ และอารมณ การพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ  

ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะหทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีพฤติกรรม และพฤติกรรมบำบัด  รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวาง

ตนเอง ครอบครัวและสังคม ผลกระทบของความเชื่อและศาสนาที่มีตอพฤติกรรม เรียนรูวิธีการทำความเขาใจสุขภาพและ

ความเจ็บปวยผานปจจัยทางชีวภาพ จิตวิทยาและสังคม แนวคิดสุขภาพโลก 

                Learn Biological basis of behaviors, thought, motivation and emotion; psychosocial and 

personality development, psychoanalysis and psychodynamic theory, learning theory, behavioral theory 

and behavioral therapy; relationship between self, family and society; impact of belief and religion on 

behavior; social determinant of health and illness; biopsychosocial model in health-related behavior; 

global health and behavioral medicine. 

 

90642154 ลมใหเปน 3 (3-0-6) 

 FAIL-ABLE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบหรือความลมเหลว ความผิดหวังท่ีเกิดขึ้นในชีวิต เพ่ือใหเขาใจตัวเอง และมอง

โลกตามความเปนจริง ฝกฝนการปรับตัวเพื่อเผชิญจากสถานการณและทัศนคติทางบวกและลบที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและ

ผูอื่น และเรียนรูแนวทางปองกัน การปรับแผนชีวิตไมใหเกิดเหตุการณซ้ำเดิม เพื่อนำความผิดพลาดไปปรับใชสำหรับการ

ดำเนินชีวิตในอนาคตได 

                Study a comprehensive perspective of failure and disappointment to understand the state of mind 

and perceive the reality, and practice with self-adjustment tools for either positive or negative scenarios in real life 

and learn how to prevent and adjust life-plan to avoid negatively repeated or unwanted scenarios. 

 

90642156 ฮวงจุย 3 (3-0-6) 
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 FENG SHUI  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษา ความหมาย และหลักการของฮวงจุ ย ที ่สามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำไป

ประยุกตใชกับการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

                Study and apply the meaning and principles of Feng Shui, which can be advantages for daily 

life as well as for living in society with happiness. 

 

90642157 โหราศาสตรไทย 3 (3-0-6) 

 THAI ASTROLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความเปนมาเกี ่ยวกับโหราศาสตรและการพยากรณ เนนโหราศาสตรไทยและการพยากรณ ที ่มี

หลักเกณฑและสถิติเพื่อความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโหราศาสตรที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตรและดาราศาสตร และเรียนรู

รูปแบบการพยากรณในแบบของโหราศาสตรไทยเพ่ือใหสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน 

                Study backgrounds of astrology and forecast with an emphasis on Thai astrology and 

systematic and statistical forecasting to achieve a correct understanding of the root of astrology based 

on science and astronomy and learn types of forecasting in Thai astrology in order to apply in daily life. 

 

90642158 มุมมองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมสมัย 3 (3-0-6) 

 CONTEMPORARY SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกการแสดงความคิดเห็นในประเด็นรวมสมัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ฝกวิเคราะห สรุปประเด็นตางๆ ทั้งแนวคิด การประยุกตใช รวมทั้งเรียนรูแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกับศาสตรที่หลากหลาย

ในวิทยาศาสตร 

                Discussion of contemporary topics in science and technology including innovation and 

technology in modern days, development and integration of science and technology, novel science and 

technology concepts, and recent applications of formal, physical, life, applied and interdisciplinary 

sciences. 

 
90642159 จิตวิทยาเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรู ศาสตรดานจิตวิทยาวิทยาศาตร ครอบคลุมถึง ความรู สึกและการรับรู, การเรียนรู, การจดจำ, 

ความสามารถในการเรียนรู,  ภาษา และความรู ความเขาใจดานภาษา, อารมณและการแสดงออก, การพัฒนาตน, 
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บุคลิกภาพ, สุขภาพและการเจ็บปวย, และพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสังคม นักศึกษาจะไดเรียนรูและแสดงความเห็นเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวาง สมอง พฤติกรรม ประสบการณ และไดเรียนรูกระบวนการของการคนพบแนวคิดใหม การหาผลสรุป

ของแนวคิด 

                Introduces a broad survey of psychological science including: sensation and perception; 

learning, memory, intelligence, language, and cognition; emotions and motivation; development, 

personality, health and illness, and social behavior. Students will study and discuss relations 

between the brain, behavior, and experience as well as learning the process of discovering new 

ideas and empirical results in the field. 

   
90642161 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 3 (3-0-6) 

 ELECTRONIC MUSIC HISTORY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาประวัติศาสตรดนตรีอิเล็กทรอนิกสตั้งแตชวงทศวรรษ 1850 จนถึงปจจุบัน ในหลักสูตรนี้ นักศึกษา

จะไดเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการ พรอมตัวอยางเสียงในแตละชวง ปรัชญาของดนตรีอิเล็คทรอนิคสแตละประเภทจะไดรับ

การศึกษา เชื่อมโยง กับผูรวมสมัยในสาขาศิลปะและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงวิธีการโนตสมัยใหม เชน การใหคะแนนแบบ

กราฟกและสัญกรณไฟฟาอะคูสติก โดยจะเรียนรู จากผลงานที ่สำคัญผานประวัติศาสตรของการรู เทาทันดนตรี

อิเล็กทรอนิกส 

                The study of electronic music history is investigated from the 1850s until now. In this course 

students will learn about its development overtime with audio examples from each period. Philosophy 

of each genre of electronic music will be investigated with their contemporary counterparts in other 

disciplines of arts and technology that includes the modern notation methods such as graphic scoring 

and electroacoustic notation will be studied, reviewing important works through history of electronic 

music literacy. 

 

90642162 พรอมสูวัยทำงาน 3 (3-0-6) 

 READY TO WORK   

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณงาน การพัฒนา

บุคลิกภาพ การสรางความมั่นใจในตนเอง ทักษะการทำงานเปนทีม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนองาน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขระหวางการปฏิบัติงาน การสรางสมดุลชีวิตกับการทำงานดวยอิคิไก การวางแผนการเงิน

สวนบุคคล กฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

                  Basic knowledges and techniques in job application such as making curriculum vitae and 

interviewing; personality development; communication and human relations; report writing and 

presentations techniques; workplace management and problem solving; achieve work-life balance with 

Ikigai; personal financial planning; related civil and labor laws.  
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90642163 โดดเดนดวยจุดแข็ง 3 (3-0-6) 

 STAND OUT WITH STRENGTHS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

    รูจักและเขาใจจุดแข็ง คนหาจุดแข็งของตนเอง วิเคราะหการกระทำและพฤติกรรมของตนเองจากจุดแข็ง การ

พัฒนาจุดแข็ง การสังเกตจุดแข็งของผูอ่ืน การใชจุดแข็งเพ่ือสรางความแตกตางในการทำงาน ขอควรระวังของการใชจุดแข็ง 

และการรวมงานกับผูท่ีมีจุดแข็งแตกตางกัน 

    Knowing and understanding strengths; finding your own strengths; analyzing actions and behaviours 

through strengths; developing the strengths; identifying others’ strengths; making differences in work with 

strengths; precautions for using strengths; and working with diverse strengths people. 

   
90642164 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาสำหรับผูประกอบการ 3 (3-0-6) 

 INTELLECTUAL PROPERTY LAWS FOR ENTREPRENEUR  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความเปนมาในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา กฎหมายระหวางประเทศในการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา, ประเภทของทรัพยสินทางปญญา, หลักกฎหมายลิขสิทธ์ิ, หลักกฎหมายสิทธิบัตร และหลักกฎหมายเครื่องหมาย

การคา, กระบวนการยื่นคำขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ, กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ, กระบวนการจดทะเบียน

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ, กระบวนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร, กระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา และ

กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาสำหรับผูประกอบการ 

      Historical backgrounds of intellectual property protection, international laws on intellectual 

property protection, types of intellectual property, principles of copyright law, principles of patent law, 

and principles of trademark law, copyright, copyright registration process, invention patent registration 

process, design patent registration process, petty patent registration process, trademark registration 

process, studies on intellectual property for entrepreneur. 

 

90642167 จงัหวะชีวิต 3 (3-0-6) 

 SLICE OF LIFE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิด และ การเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจในแตละชวงเวลาของชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย เพื่อให

เตรียมความพรอมรับมือตอสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลา ตั้งแตวัยรุน วัยรัก วัยทำงาน สรางครอบครัว เลี้ยงดูบุตร ดูแลผู

สุงอายุในครอบครัว วัยทอง วัยเกษียณ เพื่อสรางความเขาใจภายในครอบครัว และสังคมที่เต็มไปดวยความแตกตาง

หลากหลาย 
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                Study the concepts and the ways of both physical and mental bodies of people in each 

period of lifetime in order to prepare the challenges and problems from teenage, working, family building, 

child raising, retirement to have understanding among family members and social diversity. 

 

90642168 เรื่องน่ารูข้องพืชสมนุไพรเพื่อสขุภาพและความงาม  3 (3-0-6) 

 INTERESTING TOPICS IN MEDICINAL PLANTS FOR WELLNESS AND AESTHETICS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                พืชสมนุไพรเพื่อสขุภาพและความงาม การตลาด การผลิตสมนุไพรที่มีความสาํคญัอย่างง่าย การแปรรูป

ผลิตภณัฑอ์ย่างง่าย อาหารและเครื่องด่ืมจากพืชสมนุไพรเพื่อสขุภาพและความงาม 

                Classification of medicinal plants for wellness and aesthetics business; marketing; simplified 

production of selected medicinal plants; simplified product processing; Food and drinks from medicinal 

plants for wellness and aesthetics. 

 

90642169 กญัชาเพื่อชีวิต  3 (3-0-6) 

 CANNABIS FOR LIFE  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ประวติัของกัญชา กฎหมายกัญชาในประเทศไทย การจาํแนกพืชในสกุลกัญชา สารสาํคัญและการใช้

ประโยชนจ์ากกญัชา การปลกูและสกดักญัชาอย่างง่าย อาหารและเครื่องด่ืมที่มีสว่นผสมจากกญัชา 

                History of cannabis; Legal cannabis in Thailand; classification; phytochemical and use of 

cannabis; simplified cannabis growing and extraction; cannabis-infused food and drinks. 

 

90642170 ตรรกศาสตรเ์บือ้งตน้ 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO LOGIC  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาแนวคิด หลกัการ เทคนิค และเครื่องมือเบือ้งตน้ทางตรรกศาสตร ์รวมถึงการนาํไปประยุกตใ์ช ้

การวิเคราะหก์ารอา้งเหตผุล การใหเ้หตผุลแบบนิรนยัและแบบอปุนยั การอา้งเหตผุลบกพรอ่ง ตรรกศาสตรส์ญัลกัษณ์

เบือ้งตน้ วิธีการพิสจูน ์การประยกุตใ์ชต้รรกศาสตรใ์นการแกปั้ญหาและในชีวิตประจาํวนั 

                Study of basic concepts, principles, techniques, and tools of logic, as well as their 

applications; analyzing arguments; deductive and inductive reasoning; fallacies; basic symbolic logics; 

methods of proof; applications of logic for problem solving and in everyday life. 

 

90642175 เปตอง 3 (2-2-5) 

 PETANQUE  
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 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลน่เปตอง ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of playing petanque and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642176 รกับีฟ้ตุบอล 3 (2-2-5) 

 RUGBY FOOTBALL  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของการเล่นรกับีฟุ้ตบอล ฝึกฝนทักษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อการ

แข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of rugby football players and practice techniques 

and skills in competitions. 

 

90642177 ฟตุบอล 3 (2-2-5) 

 SOCCER  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลน่ฟตุบอล ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of soccer players and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642178 ซอฟบอลและเบสบอล 3 (2-2-5) 

 SOFTBALL & BASEBALL  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเล่นซอฟบอลและเบสบอล ฝึกฝนทกัษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อ

การแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of softball & Baseball players and practice 

techniques and skills in competitions. 

 

90642179 เทนนิส 3 (2-2-5) 

 TENNIS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลน่เทนนิส ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 
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                Study principles, rules and proper manners of tennis players and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642180 วอลเลยบ์อล 3 (2-2-5) 

 VOLLEYBALL  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

               ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลน่วอลเลยบ์อล ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of volleyball players and practice skills as an 

exercise to promote good health in daily life. 

   
90642181 กอลฟ์ 3 (2-2-5) 

 GOLF  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลน่กอลฟ์ ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of golf players and practice techniques and skills 

in competitions. 

   
90642182 แบดมินตนั 3 (2-2-5) 

 BADMINTON  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลน่แบดมินตนั ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of badminton players and practice techniques 

and skills in competitions. 

 

90642183 บาสเกตบอล 3 (2-2-5) 

 BASKETBALL  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของการเล่นบาสเกตบอล ฝึกฝนทักษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อการ

แข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of basketball players and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642184 หมากกระดาน 3 (2-2-5) 
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 CHESS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการเล่นหมากกระดาน ฝึกฝนทักษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อการ

แข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of playing chess and practice techniques and skills 

in competitions 

 

90642185 คาราเต ้ 3 (2-2-5) 

 KARATE  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของการต่อสูด้ว้ยคาราเต ้ฝึกฝนทักษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อการ

แข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of doing karate and practice techniques and skills 

in competitions. 

 

90642186 ยิงปืน 3 (2-2-5) 

 SHOOTING  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการยิงปืน ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of shooting and practice shooting techniques and 

skills in competitions. 

 

90642187 เทเบิลเทนนิส 3 (2-2-5) 

 TABLE TENNIS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของการเล่นเทเบิลเทนนิส ฝึกฝนทักษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อการ

แข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of table tennis players and practice techniques 

and skills in competitions. 

 

90642188 เทควนัโด 3 (2-2-5) 

 TAEKWONDO  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
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 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการต่อสูด้ว้ยเทควนัโด ฝึกฝนทักษะ และเรียนรูเ้ทคนิคเพื่อการ

แข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of doing taekwondo and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642189 ยโูด 3 (2-2-5) 

 JUDO  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาหลกัการ กฎ กติกา มารยาท ของการตอ่สูด้ว้ยยโูด ฝึกฝนทกัษะ และเรยีนรูเ้ทคนิคเพื่อการแข่งขนั 

                Study principles, rules and proper manners of judo martial art and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642190 วิธีการออกแบบเพ่ือสรางนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

 DESIGN METHODS FOR INNOVATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษากระบวนการออกแบบเชิงระบบเพื่อสรางสรรคผลิตผลและบริการเชิงนวัตกรรม ฝกการคนควาหา

แนวโนมและขอมูล เชน แนวโนมของโลก แนวคิดสาธารณะ ประเด็นดานเทคโนโลยี ธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ เรียนรู

วิธีการแยกและสังเคราะหบริบทเพื่อสรางโอกาสในการสรางนวัตกรรม ศึกษากระบวนการเก็บขอมูลผูบริโภค กระบวนการ

สรางความเขาใจในประเด็นท่ีนำไปสูแนวคิดในการสรางสรรคผลงานเพ่ือหาโซลูชั่นออกมาในการผลิตชิ้นงานนวัตกรรมและ

การบริการเชิงนวัตกรรม 

                This course consists of structural design process to create innovative products or services. 

The students will study the process to gather trends and information such as global direction, public 

opinions, technology, business, society and economic; learn how to extract context of interested area to 

find opportunities; study the processes used to gather behaviors, generate intense understanding about 

areas that lead to innovative concepts, produce innovative solutions and finally offering innovative 

products and services. 

 

90642191 การตีความและการใชเหตุและผล 3 (3-0-6) 

 INTERPRETATION AND ARGUMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูการตีความและการวิเคราะหเนื้อหาที่เปนเชิงอภิปราย แยกแยะคุณคา นิยาม ความหมายของบท

อภิปรายดังกลาว และเรียนรูวิธีการสังเคราะหความหลากหลายของมุมมองตางๆ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นขัดแยง
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ตอมุมมองตางๆ เหลานั้นได และสามารถแสดงความคิดเห็นตอยอดเพื่ออภิปรายประเด็นตางๆ ในศาสตรของวิศวกรรม 

นวัตกรรมทางธุรกิจ และดานเทคโนโลยี 

                This course provides the study of interpreting and analyzing written and visual arguments. 

Students will learn to identify the underlying values, definitions, and assumptions in those arguments. 

The students also learn how to synthesize a multiplicity of competing perspectives, and to articulate 

fundamental disagreements between those perspectives. Ultimately, students will advance their own 

contributions to discussions in engineering, business innovations, and technology studies. 

 

90642192 ฟนดาบสากล 3 (2-2-5) 

 FENCING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาฟนดาบสากล ฝกฝนทักษะ และเรียนรูเทคนิคเพ่ือการแขงขัน 

                Study principles, rules and proper manners of fencing players and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642193 ฟุตซอล 3 (2-2-5) 

 FUTSAL  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาฟุตซอล ฝกฝนทักษะ และเรียนรูเทคนิคเพ่ือการแขงขัน 

                Study principles, rules and proper manners of futsal players and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642194 ลีลาศ 3 (2-2-5) 

 DANCESPORT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาลีลาศ ฝกฝนทักษะ และเรียนรูเทคนิคเพ่ือการแขงขัน 

                Study principles, rules and proper manners of dancesport players and practice techniques 

and skills in competitions. 

 

90642195 บริดจ 3 (2-2-5) 

 BRIDGE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการ กฎ กติกา มารยาท ของการเลนบริดจ ฝกฝนทักษะ และเรียนรูเทคนิคเพ่ือการแขงขัน 
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                Study principles, rules and proper manners of bridge players and practice techniques and 

skills in competitions. 

 

90642196 ผูฝกสอนการออกกำลังกายสวนบุคคล 3 (2-2-5) 

 PERSONAL TRAINER  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการตางๆ ที่จำเปนตอการดูแลสุขภาพรางกายใหมีสุขภาพดีและแข็งแรง  เรียนรูวิธีการประเมิน

สุขภาพ และประเมินสมรรถภาพรางกายกอนการออกกำลังกาย โครงสรางรางกายเบื้องตนที่ตองรูกอนการออกกำลังให

ถูกตอง ลักณะการเคลื่อนไหวรางกายในการออกกำลังกายที่ถูกตอง การออกกำลังกายในทาตางๆ ที่ถูกตอง การยืดเหยียด

รางกาย การจัดการเรื่องโภชนาการอาหารใหครบ 5 หมู การออกกำลังกายที่เนนการเตนของหัวใจ การจัดโปรแกรมการ

ออกกำลังการท่ีเหมาะสมของแตละบุคคล การนวดทางดานกีฬา การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตเบื้องตน และการแกไข

ลักษณะทาทางใหเหมาะสมตามโครงสรางรางกายดวยการออกกำลังกาย 

                Study the principles necessary to maintain a healthy and strongly. Learn how to do physical 

health assessment fitness test before exercise. Basic body structure that must be known before exercising 

correctly. The movement of the body in the exercise correctly. Posture, stretching, Food nutrition, 

Cardiovascular system, Personal exercising programs, Sport massage, First Aid & CPR and Correcting 

posture to suit the body structure by exercising. 

 

90642197 การดำน้ำเพ่ือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 3 (2-2-5) 

 DIVING FOR ECOTOURISM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบของการดำน้ำเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ความสัมพันธของระบบ

นิเวศ    และความหลากหลายทางชีวภาพใตน้ำ ความสัมพันธระหวางวิถีชีวิตชุมชนกับการใชทรัพยากรทางทะเล แนวคิด

และรูปแบบการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน สภาพแวดลอมและการปรับตัวกับโลกใตน้ำ การฝกพื้นฐาน

การดำน้ำ การประกอบและใชอุปกรณในการดำน้ำ การใชสัญญาณมือ การสื่อสารใตน้ำ การวางแผนดำน้ำ และการแกไข

สถานการณฉุกเฉิน 

                Meaning, importance, and type of diving for ecotourism; ecological relationships, underwater 

biodiversity; relationship between local community and marine resources utilization; concepts and 

models of conservation and sustainable management of natural resources; underwater environment and 

human physiology adaptation, basic diving training; installation and use of diving equipment; underwater 

communication and hand signals; dive planning; and handling with emergency. 

 

90642198 ขับรองประสานเสียง  3 (2-2-5) 

 CHORUS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและปฏิบัติการขับรองในรูปแบบกลุม การทำงานของเสียงรองและกลามเนื้อสวนท่ี

เกี่ยวของ การทำงานของฐานกรณ การออกเสียงภาษาตางๆที่ใชในการขับรอง การปรับเสียงในวงขับรองประสานเสียง บท

เพลงและเทคนิคการขับรองประสานเสียงในดนตรียุคสมัยตางๆ วรรณคดีเพลงขับรองประสานเสียง และการแสดงตอ

ประชุมชน 

                To learn and practice choral singing including Articulatory Phonetics, Diction for Singers, Choral 

History and Literature, and Recital. 

 

90642199 บูรณาการงานสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบ 3 (1-4-4) 

 INTEGRATED CREATIVE ART AND DESIGN  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                นักศึกษาไดรวมเรียนรูขามศาสตร ทางดานสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ โดยบูรณาการการใช

ความคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรม งานศิลปะและงานออกแบบ ในรายวิชานี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูผานโครงงานและการ

ทำงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน 

                Students participate in an inter-discipline learning approach in architecture, art, and design by 

integrating creative thinking for art and design innovation. This course also provides students 

opportunities to work with others as a team via project-based assignments. 

 

90642200 ดาราโหราศาสตร 3 (3-0-6) 

 ASTROLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ความหมายของดาราศาสตร ความรูเกี่ยวกับดาว ตำแหนงดาว การเคลื่อนยายของดาว เสนขอบฟา และจุด

ตางๆ บนทองฟา การนำความรูของดวงดาวมาใชในทางโหราศาสตร และการทำนายโชคชะตา จักรราศ ีเบื้องตน 

                The definition of astronomy, stellar, constellation, transits and planetary degrees, horizons, 

and cardinal points. The application of astronomy in astrology and introductory to zodiac-related fortune-

telling. 

 

กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS) 

90643001 ปฏิบติังานตามทกัษะดา้นการจดัการ 1 1 (0-2-1) 

 PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 1  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เป็นการปฏิบติังาน หรือการฝึกงาน หรือการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่ือใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการที่

เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการโดยมีเวลาดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 15 ชั่วโมง 
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                This course provide practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the management skills at least 15 hours. 

 

90643002 ปฏิบติังานตามทกัษะดา้นการจดัการ 2 2 (0-4-2) 

 PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 2  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เป็นการปฏิบติังาน หรือการฝึกงาน หรือการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่ือใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการที่

เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการโดยมีเวลาดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 30 ชั่วโมง 

                This course provide practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the management skills at least 30 hours. 

 

90643003 ปฏิบติังานตามทกัษะดา้นการจดัการ 3 3 (0-6-3) 

 PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 3  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เป็นการปฏิบติังาน หรือการฝึกงาน หรือการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่ือใหเ้ห็นถึงการดาํเนินการที่

เก่ียวกบัการพฒันาทกัษะดา้นการจดัการโดยมีเวลาดาํเนินการไม่นอ้ยกวา่ 45 ชั่วโมง 

                This course provide practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the management skills at least 45 hours. 

 

90643004 ผูน้าํพลงับวก 3 (3-0-6) 

 POSITIVE POWER LEADER  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                หลกัการสาํคญัของการเป็น “ผูน้าํพลงัเชิงบวก” การพฒันาภาวะความเป็นผูน้าํ การสรา้งเสรมิทศันคติเชิง

บวกในการทาํงานใหท้ีมงาน จิตวิทยาการบรหิารและจงูใจ 

                Study and practice the principle of being a positive leader, developing the leadership, building 

the positive attitude for teamworking, psychology in management and persuasion. 

 

90643005 นกัเปล่ียนโลก 3 (3-0-6) 

 THE DISRUPTOR  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรยีนรูป้ระสบการณชี์วิต แนวคิดการใชชี้วิต การจดัการกบัปัญหา หรอือปุสรรคในชีวิต การใหก้าํลงัใจ พลงั

ใจ การสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับตนเองและผูอ้ื่น การจัดการความเส่ียง การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนา

ตนเอง การส่ือสารในโลกดิจิทลั จนประสบความสาํเรจ็ในชีวิต 
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                Learn life experiences, ways of thinking, approaches to solve complex problems or manage 

threats, ways to create self-motivation and inspire others.  Study of risk management, administration, 

people management, self-development, and digital media communication, which drives to successful 

life. 

 

90643006 การจดัการและผูน้าํสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 

 MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้นํายุคใหม่ และทฤษฎีผู้นํายุคปัจจุบัน ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการและภาวะผูน้าํ การเรียนรูแ้นวทางการพฒันาทกัษะการจดัการ และทกัษะภาวะความ

เป็นผูน้าํ 

                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. 

 

90643007 ภาวะผูน้าํสาํหรบัคนรุน่ใหม่ 3 (3-0-6) 

 NEXT GEN LEADERSHIP  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะภาวะผูน้าํสาํหรบัคนรุน่ใหม่ซึง่ประกอบดว้ยการฝึกเป็นผูร้เิริ่ม กาํหนด หรือเลือกส่ิง

ต่างๆ ก่อน ใหมี้นิสยัเชิงรุกพรอ้มรบัมือโดยการคาดการณไ์วก่้อนเพื่อเตรียมพรอ้มรบัมือหากเกิดเหตกุารณห์รือส่ิงที่ไม่

พึ่งประสงคเ์กิดขึน้ การตัง้เป้าหมายความสาํเร็จในชีวิตและสรา้งภาพความคิดใหช้ัดเจนเพื่อจะนาํมาวางแผนการ

ดาํเนินการไดง้่ายขึน้ การรูจ้กัจดัเรียงความสาํคญัของส่ิงที่จะตอ้งทาํและเลือกทาํในส่ิงที่สาํคญัก่อน การมีทศันคติที่

ชนะทัง้คู่โดยไม่เอาเปรียบใครและส่งเสริมการไดป้ระโยชนซ์ึ่งกันและกันในทุกสถานการณ ์การสรา้งนิสยัการฟังที่ดี

เพื่อใหเ้ขา้ใจผูอ้ื่น การสรา้งนิสัยการทาํงานเป็นทีมและการดึงจุดเด่นของแต่ละคนมาเป็นประโยชนเ์พื่อการทาํงาน

รว่มกนั และการหมั่นพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

                Study and practice leadership skills for young generations including being proactive, setting 

goals and missions, prioritizing, building ‘win-win’ attitude, being deep listener, being a good player in a 

team, self-evaluating and willing to adjust yourself and so on in order to live and work in digital age 

 

90643008 ศาสตรก์ารตอ่รอง 3 (3-0-6) 

 SCIENCE OF NEGOTIATION  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษาสถานการณก์ารต่อรองโดยใชต้รรกะการคิดแบบองคร์วมและวิธีการคิดแบบต่างๆ ศึกษาปัจจัย

กระตุน้ใหเ้กิดการตอ่รอง เรยีนรูท้ฤษฎีความตอ้งการพืน้ฐานของมนษุยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการตอ่รอง และเทคนิคการต่อรอง 

ศกึษากรณีตวัอย่างของการตอ่รอง 

                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. 

 

90643010 การตลาดรว่มสมยั 3 (3-0-6) 

 CONTEMPORARY MARKETING  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลกัการตลาดรว่มสมยัและสมยัใหม่ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจยคุใหม่ การแบ่งสดัส่วนตลาด การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด จริยธรรมทางการตลาด 

การตลาดดิจิทลั 

                Study contemporary and new principles of marketing, changes in consumer behaviors, new 

business environment analysis, market segmentation, market target, market positioning, marketing mix : 

product ; price ; place and promotion, ethics in marketing, digital marketing. 

 

90643012 การทาํงานเป็นทีม 3 (3-0-6) 

 TEAMWORK  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมายและความสาํคญัของการสรา้งทีมงาน แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาองคก์าร แนวคิด

เก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีม การพฒันาการทาํงานเป็นทีม  แผนการส่ือสารในทีม  การเป็นผูน้าํและผูต้ามที่ดี ประโยชน์

และอุปสรรคในการทาํงานเป็นทีม การบริหารความขดัแยง้ในทีม ทกัษะในการสรา้งทีมงานที่มีประสิทธิผล การสรา้ง

ความภาคภมิูใจในทีมงาน ปัญหาในการสรา้งทีมงานและแนวทางแกไ้ข 

                Study working environments as a role of collaborators, team members, and team leaders 

under potential conflicts of simulated situations, learn how to overcome issues and developing the 

leadership to make a powerful team for success. 

 

90643013 การจดัการเชิงอตุสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL MANAGEMENT  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษาเก่ียวกับการจัดการการผลิต ขอบเขตและกระบวนการต่าง ๆ ของการจัดการการผลิต โครงสรา้ง

องคก์ร การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ การคาดการณก์ารผลิต การวางแผนการผลิต รูปแบบการผลิตและ

มาตรฐานการปฏิบติังาน การจดัตารางการผลิต จดัการที่ตัง้การผลิต การจดัซือ้และการควบคมุสินคา้คงคลงั ควบคมุ

คณุภาพ อตุสาหกรรมการเงิน การบรหิารงานบคุคล แรงงานสมัพนัธ ์แรงจงูใจการทาํงานของบคุลากร การบาํรุงรกัษา

การผลิต และการจดัการดา้นความปลอดภยั 

                This course provides a study of production management, the scope and various activities of 

production management, organization structures, planning and development of new products, 

forecasting of production, production planning, production layouts and operation standards, production 

scheduling, factory location, purchasing and inventory control, quality control, industrial finance, 

personnel management, labor relations, personnel motivation, production maintenance, and safety 

management. 

 

90643014 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 GENERAL BUSINESS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาความหมายของกระบวนการบรหิาร โดยเป็นเนือ้หาในองคก์ารธุรกิจ การใชท้รพัยากรทางการบรหิาร

ใหเ้ป็นประโยชนต์่อธุรกิจ รูปแบบของการดาํเนินงานทางธุรกิจ การจดัองคก์าร การสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์ความเป็นผูน้าํ

และการจูงใจบุคคลภายในองคก์าร และการนาํหลกัการพืน้ฐานและความรูท้ั่วไปทางดา้นการตลาด การบริหารงาน

บคุคล การบรหิารการเงิน และการบญัชีมาใชใ้นการบรหิารธุรกิจขององคก์าร 

                A study of the meaning of administration processes focusing on business, business resources 

and allocation, types of business organization, organizing, human relations, leadership, motivation and 

the implementation of basic principles and general knowledge of marketing, personnel management, 

finance and accounting in the business. 

 

90643015 การบญัชีทางธุรกิจสาํหรบัคนรุน่ใหม่ 3 (3-0-6) 

 BUSINESS ACCOUNTING FOR NEW GEN  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาถึงแนวความคิดและความหมายทั่วไปของการบญัชี งบการเงิน สมการบญัชี การวิเคราะหร์ายการ

คา้ ขัน้ตอนของการบนัทึกขอ้มลูทางการบญัชี ทฤษฎีการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการคา้ในบญัชีแยกประเภท งบทดลอง

และสมดุรายวนัทั่วไป การปรบัปรุงบญัชี และการปิดบญัชี 

                A study of concepts and meaning of accounting, financial statements, accounting equation, 

accounting transaction analysis, the recording of the accounting data, theory of double-entry 

bookkeeping, general and trail balance, closing and adjusting entries. 

 

90643016 สนกุกบัธุรกิจออนไลน ์ 3 (3-0-6) 
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 FUN WITH ONLINE BUSINESS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาธุรกิจออนไลนเ์บือ้งตน้ โอกาสในการทาํธุรกิจออนไลน ์รูปแบบการสรา้งรายไดอ้อนไลน ์การตลาด

ออนไลน ์การประมลูออนไลน ์กฎหมายและจรยิธรรมกบัการคา้ออนไลน ์การสรา้งธุรกิจออนไลนด์ว้ยตนเอง 

                Study a basic of online based business and format of income channels in online market, 

including online auctions, ethics and law regarding to online transactions. 

 

90643018 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 

 INTERNATIONAL BUSINESS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเบือ้งตน้เก่ียวกับธุรกิจระหว่างประเทศ คาํศพัทท์ี่สาํคญัในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ อัตราการ

แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา กฎหมายระหว่างประเทศและการ

ปรบัตวัของโลก องคก์รเหนือรฐัและสถาบนัระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศและการจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์วฒันธรรมและธุรกิจระหว่างประเทศในระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ และการจดัการ

ดา้นจรยิธรรมในบรบิทระหวา่งประเทศ 

                Study the main components of international business, key vocabulary, Exchange Rates, 

International Monetary System, Foreign Exchange Market, International Law and Global Orientation, 

Supranational Organizations and International Institutions, International Marketing and Supply-Chain 

Management, E-Commerce, Culture and International Business in Emerging Markets and Ethical 

Management in the International Context. 

 

90643019 เศรษฐศาสตรก์บัการเป็นผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 

 ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิต การกระจายและการบริโภคสินค้าและบริหาร 

เศรษฐศาสตรร์ะดบัจลุภาคและมหภาค รวมทัง้เรยีนรูก้ารเป็นผูป้ระกอบการ 

                Principle of economics; production, distribution and consumption of goods and services, 

macroeconomics; microeconomics;  economics; entrepreneurship. 

 

90643020 นกัพฒันาธุรกิจสรา้งสรรค ์ 3 (3-0-6) 

 INNOVATIVE ENTREPRENEURS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการเชิงสรา้งสรรค ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นเครื่องมือสู่

การเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะเชิงประยุกต์และสามารถส่งผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดเป็นธุรกิจเชิง

สรา้งสรรค ์

                Study concepts and roles of innovative entrepreneurs in association with technology and 

innovation application to build skillful entrepreneurs capable of creative business invention. 

 

90643021 ผูป้ระกอบการสมยัใหม่ 3 (3-0-6) 

 MODERN ENTREPRENEURS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการสมัยใหม่มีความรูร้อบดา้นเก่ียวกับ

ธุรกิจ การจดัตัง้ธุรกิจ องคป์ระกอบของการแผนธุรกิจ กลยทุธใ์นการดาํเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขนั การ

สรา้งความแตกตา่ง การสรา้งเอกลกัษณใ์หอ้งคก์ร การมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

                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. 

 

90643022 ผูป้ระกอบการทางสงัคม 3 (3-0-6) 

 SOCIAL ENTREPRENEURS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาบทบาทการเป็นผูป้ระกอบการที่มองเห็นปัญหาของสงัคม หรือการเพิ่มคณุค่าดา้นประกอบการใน

ชุมชนท้องถ่ิน และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเพิ่มทุนทางสงัคม ไม่เนน้กาํไรส่วนบุคคล  พรอ้มกับคิดคน้วิธีการใหม่ๆ ในการแกไ้ข

ปัญหา เพื่อเปล่ียนแปลงสงัคมไปในทางที่ดีขึน้ 

                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. 

 

90643023 ผูป้ระกอบการเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 

 TECHNOPRENEURS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ศึกษากระบวนการในการเริ่มตน้เป็นผูป้ระกอบการเทคโนโลยี กลยทุธส์าํหรบัก่อตัง้และพฒันาการลงทนุ

ทางธุรกิจ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ การประสบความสาํเร็จของผูป้ระกอบการ การตลาด

สาํหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบของการลงทนุแบบต่างๆ ที่สอดรบักบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ศึกษากรณี

ตวัอย่างการรเิริ่มธุรกิจดา้นเทคโนโลยี 

                Study and practice the begin of being technopreneurs, strategy of establish and investment 

development in business, evaluate the business opportunities and its successful, type of investments in 

technology market, case study of tech business. 

 

90643024 ฟารม์สขุ 3 (3-0-6) 

 HAPPINESS FARMS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาธรรมชาติของการทาํฟารม์ดา้นผลิตพืช สตัวแ์ละสตัวน์ํา้ องคป์ระกอบของการทาํฟารม์ การจดัการ

ฟารม์ การจัดการผลผลิตของฟารม์ และประยุกตใ์ช้การทาํฟารม์ดา้นการผลิตพืช สัตว ์และสัตวน์ํา้ รวมทั้งดา้น

พฒันาการเกษตรและนิเทศศาสตรเ์กษตร เพื่อใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจบุนั อย่างมีความสขุ 

                Study on nature of farming in production of plants, animals and aquatic animals, farming 

composition, farm management, management for production for farms and application of farming in 

production of plants, animals and aquatic animals, including agricultural development and 

communication for harmonization with happiness. 

 

90643025 เสน้ทางสู ่IPO 3 (3-0-6) 

 ROAD TO IPO  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมาย ความสาํคญั และหลกัการเบือ้งตน้ของ IPO การเตรียมความพรอ้มธุรกิจและการจัด

โครงสรา้งองคก์ร การวางแผนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ การจดัการบญัชี และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์หนา้ที่

และความรบัผิดชอบของตาํแหน่งต่างๆขององคก์ร การบริหารความเส่ียงองคก์ร การจัดการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์เพื่อการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล การวางเป้าหมายและการ

เขียน Road map การออกแบบแผนธุรกิจที่จะทาํองคก์รเขา้ IPO กระบวนการนาํเขา้ IPO 

                Study the principles of meaning importance and principle of IPO (Initial Public Offering), 

business preparation and organization structure management, cost planning, accounting management 

and regulations for stock exchange, functions and accountabilities   of all relative parties in organization, 

risk management and conflict of interest management of organization for good governance organization, 

Target setting and design road map of organization, business plan for IPO, process of entering IPO. 

 

90643026 การวางแผนเพื่อการลงทนุ 3 (3-0-6) 

 INVESTMENT PLANNING  
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 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาประเภทของการลงทนุ ทฤษฎีการเงินที่ใชเ้พื่อการลงทนุ การบรหิารความเส่ียงในการลงทนุ หลกัการ

วิเคราะหแ์ละการลงทนุเพื่อผลตอบแทนที่คุม้คา่ การคาํนวณหาความคุม้คา่ในการลงทนุ 

                Study types of investment, finance theories related to investment, risk management, analysis 

of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness on investment.  

 

90643027 มนษุย ์เงิน และคณิตศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

 MAN, MONEY AND MATH  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการทางคณิตศาตรท์ี่เก่ียวข้องในการใช้ชีวิตประจาํวัน การทาํความเข้าใจ และการนาํไป

ประยุกตใ์หชี้วิตมีความสุขและยั่งยืน โดยมุ่งเนน้ความสมัพันธ ์ความสอดคลอ้งและความสมดุล ในดา้นการบริหาร

จัดการ ดา้นการใชเ้งิน การออม และการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่างๆ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุน้กู้ หุน้สามัญ 

ตลอดจนสินทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความถนดัของแตล่ะบคุคล 

                Study the principles of mathematics related to daily life, understanding and applying this 

fundamental to have sustainably happiness by focusing the relation and the balance of own 

management on money usage, on saving and investment for instance, saving money, government bond, 

stock market and other interesting properties. 

 

90643028 มือใหม่ (หดั) เลน่หุน้ 3 (3-0-6) 

 SMART TIPS FOR BEGINNING INVESTERS  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความรูเ้บือ้งตน้และหลกัการเก่ียวกับการลงทุน ความรูเ้รื่องตลาดหลกัทรพัย ์           การวางแผน

ทางการเงิน การลงทุนในตลาดหลกัทรพัย/์ตลาดทุน ขัน้ตอนการลงทุนและการบริหารพอรต์การลงทุน การวิเคราะห์

ปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัทางเทคนิค ช่วงเวลาการลงทนุที่เหมาะสมและการตดัสินใจในผลตอบแทนจากหุน้ 

                Study basic knowledge and principles of investment, the stock exchange and financial 

planning investment in the stock market / capital market, investment process and portfolio management, 

Analysis of basic factors and technical factors, The appropriate investment period and decision-making 

on stock returns. 

 

90643029 เศรษฐกิจดิจิทลั 3 (3-0-6) 

 DIGITAL ECONOMY  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                เรียนรูห้ลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์พื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถอธิบายการขยายตวัเศรษฐกิจโลก รวมทัง้การ

ประยกุตใ์ชข้อ้มลูและเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อการวิเคราะหป์ระเด็นตา่งๆ ของเศรษฐกิจดิจิทลั 

                This course will develop and utilize economic principles to better understand and explain 

the expansion and integration of information and communications technologies into the global 

economies. It will provide an introduction to concepts and theories useful in analyzing economic aspects 

of the digital and information technology revolutions. 

 

90643030 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป และการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 3 (3-0-6) 

 GENERAL ECONOMICS AND PROJECT FEASIBILITY STUDY  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมายและหลกัทั่วไปของเศรษฐศาสตรว์่าดว้ยมลูค่า ราคา และการจดัสรรทรพัยากร ทฤษฎี

เบือ้งตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต ทฤษฎีเนน้ปัจจยัต่าง ๆ ที่กาํหนดอปุสงคแ์ละอปุทานของสินคา้ ศึกษา

การกาํหนดราคา และประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากรในตลาดที่มีการแข่งขนัอย่างสมบูรณแ์ละไม่สมบูรณ ์ศึกษา

เก่ียวกบัความหมายของความเป็นไปไดข้องโครงการ ความสาํคญั การจดัทาํ และขัน้ตอนในการศึกษาถึงความเป็นไป

ไดข้องโครงการ รายละเอียดของการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดท้างดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินโครงการทั้ง

ทางดา้นการจดัการ การผลิต การตลาด การเงิน สภาพแวดลอ้มที่มีผลกระทบตอ่โครงการ 

                A study of the meaning and general principles of economics: values, prices and resource 

allocation; fundamental theories in consumer and firm consumer and behavior with an emphasis on 

factors affecting product’s demand and supply, as well as a study of price determination and efficiency 

in resource allocation both in perfect competitive and imperfect competitive markets. A study of 

definitions of project feasibility; importance, procedures and steps of project feasibility study, details of 

feasibility analysis relating to project operations including management, production, marketing, finance, 

and project environments. 

 

90643031 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียนในศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6) 

 CIRCULAR ECONOMIC LIFESTYLE FOR 21st  CENTURY  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การเรียนรูคุ้ณค่าธรรมชาติต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นดา้นการนาํทรพัยากรมาใชป้ระโยชน ์และการ

เป็นแหล่งรองรบัและบาํบดัมลพิษ ภาวะวิกฤติของปัญหาดา้นทรพัยากร สถานการณฉ์กุเฉินดา้นสภาพภมิูอากาศและ

ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดโดยตลอดวฏัจกัรชีวิตและกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใตแ้นวคิด เศรษฐกิจหมนุเวียน นวตักรรม

โมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนวิถีชิวิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน ความตระหนกัและแรงผลกัดนัสู่วิถีชีวิต

ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียนและสงัคมเศรษฐกิจหมนุเวียน 

                Learning the value of nature to human life in the use of resources and being a source of 

support and pollution treatment, crisis of resource problems, climate and environmental emergency 

situations, concepts throughout the life cycle and business design process under the concept of circular 
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economy, business model innovation to the circular economy, lifestyle under the concept of circular 

economy, awareness and driving force to the way of life under the concept of circulating economy and 

circulating economy society. 

 

90643032 ปักหมดุเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 

 BCG ECONOMY IN ACTION  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและนาํไปสู่การคิดเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะวิกฤติของทรพัยากร 

ชีวภาพ พรอ้มทัง้ฝึกทกัษะการคิดเชิงออกแบบและลงมือปฏิบติัในการพฒันาเศรษฐกิจ 3 ดา้น ไดแ้ก่เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยดา้นเศรษฐกิจชีวภาพเนน้การนาํความรูเ้ทคโนโลยี และนวตักรรม มา

พัฒนาต่อยอดจากฐานความเขม้แข็งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินคา้เกษตร ดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเน้นการนาํ

ทรพัยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์ูงสุดและคุม้ค่าที่สุด ที่สาํคัญคือการมุ่งไปที่การลดปริมาณของเสียใหน้อ้ยลงหรือ

เท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต และด้านเศรษฐกิจสีเขียวเน้นการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่ งยืน 

โดยเฉพาะความยั่งยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

                Develop critical thinking skills which lead to ideas for solving bio-resources crisis, and practice 

design thinking skills and economics development in three aspects: Bioeconomy(B), Circular Economy 

(C), and Green Economy (G). Bioeconomy focuses on applying knowledge, technology and innovation to 

build on developed strengths aiming to add value to agricultural products. Circular Economy focuses on 

design for optimize resource use and especially minimize trash or leaving zero waste. Green Economy 

aims to reduce environmental impact in long term and particularly aims for environmental sustainability. 

 

90643034 การจดัการกบัความคิดสรา้งสรรค ์ 3 (3-0-6) 

 MANAGEMENT AND CREATIVITY  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การจัดการศิลปะเป็นกระบวนการหลงัการผลิต (Post-Production) ซึ่งศิลปินหรือผูส้รา้งสรรค ์จาํเป็นที่

ตอ้งนาํความรูใ้นศาสตรแ์ละวิธีคิดในดา้นการจดัการนีม้าใชโ้ดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและเขา้ใจในการจดัการอย่าง

สรา้งสรรคท์ัง้นีเ้พื่อช่วย ใหก้ระบวนการผลิตงานสรา้งสรรคเ์ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบรรลเุปา้หมายของการ

ส่ือสารผลงานสรา้งสรรคใ์นกระบวนการหลงัการผลิต 

                Art management is the post-production that is required by artist or creator to utilize 

knowledge and thinking method, by aiming to study and understand creative management, in order to 

facilitate the efficiency of creative art production, as well as to fulfill the purpose of creative art 

communication in post-production. 

 

90643035 การจดัการความรูเ้พื่อการพฒันานวตักรรม 3 (3-0-6) 
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 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูค้วามหมายและบทบาทของการจดัการความรูใ้นการพฒันานวตักรรม กระบวนการจดัการความรู ้

รูปแบบการจดัการความรู ้เครื่องมือที่ใชใ้นการจดัการความรู ้ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัการความรู ้การประยุกตใ์ชก้าร

จัดการความรูใ้นบริบทต่างๆ หลักการของอภิมหาข้อมูล แนวคิดและประเภทของนวัตกรรมกระบวนการพัฒนา

นวตักรรม และความสมัพนัธข์องการจดัการความรู ้นวตักรรม และ การจดัการอภิมหาขอ้มลู 

                Learn definitions and role of knowledge management in innovation development,knowledge 

management processes, knowledge management models, tools for knowledge management, the factors 

impacting on knowledge management, application of knowledge management in various contexts, principles 

of big data, concepts and types of innovation, innovation development process, and the relationship of 

knowledge management with innovation and big data management. 

 

90643036 การจดัการความรูเ้พื่อการบรหิารโครงการ 3 (3-0-6) 

 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR PROJECT MANAGEMENT  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความหมายและความสาํคญัของการจดัการความรู ้กระบวนการจดัการความรู ้รูปแบบการจดัการ

ความรู ้เครื่องมือที่ใชใ้นการจดัการความรูใ้นการบรหิารโครงการ แนวคิดการบรหิารงานโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ 

ประเภทของโครงการ ลกัษณะของการทาํงานโครงการ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การจดัการความรูใ้นโครงการ และการประยกุต์

การจดัการความรูใ้นบรบิทของโครงการ 

                Study definitions and importance of knowledge management, knowledge management 

processes in project, knowledge management models in project, tools for knowledge management in 

project, concepts of project management, project life cycle, types of projects, the nature of project work, 

the factors impacting on knowledge management in projects, and application of knowledge management 

in project context. 

 

90643037 การบรหิารงานภาครฐัและนโยบายสาธารณะในศตวรรษที่  21 3 (3-0-6) 

 PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY IN THE 21st CENTURY  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาของการบริหารงานภาครฐัและนโยบายสาธารณะในศตวรรษที่ 21 การ

นาํเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) มาปฏิบัติในส่วนราชการ รวมถึงการศึกษานโยบายสาธารณะที่ประสบ

ความสาํเร็จจากประเทศพฒันาแลว้ เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัและส่ิงกาํหนดที่สาํคญัของนโยบายสาธารณะสมยัใหม่และ

การบรหิารงานภาครฐัในเชิงปฏิบติั 

                A study of the concepts and the case studies of public administration and public policy in 

the 21st century; the adoption of the Sustainable Development Goals (SDGs) in public sectors, including 
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a study of the successful public policies of developed countries in order to understand significant factors 

and determinants for practical public administration and modern public policy. 

 

90643038 ศลัยกรรมชีวิต 3 (3-0-6) 

 REBRANDING  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศกึษาและปรบัใชแ้นวคิด ทฤษฎี และหลกัการสาํคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนโฉม (Rebranding) เขา้กบั

การใชชี้วิต การวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคข์องตนเองและปัจจัยภายนอก การพฒันาคุณสมบติั 

และภาพลกัษณส์ว่นบคุคลที่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของตนเองและสงัคม การดาํรงตนใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง

และสถานการณท์ี่แตกตา่ง 

                Study concepts, theories, and principles of rebranding and apply into lifestyle, Selfanalysis of 

current practice and future expectations for the identification of issues needed for rebranding. Develop 

self-images and looks in alignment with societal, technological,economical, and political impacts on life 

as well as improve self in appropriation to the various and ever-changing situation. 

   
90643039 นวตักรรม สจล. 3 (3-0-6) 

 KMITL INNOVATION  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                แนวคิดการออกแบบและสรา้งนวตักรรม กระบวนการออกแบบและสรา้งนวตักรรมของ สจล. แนวทางการ

คน้ควา้วิจัย การออกแบบ การผลิตนวัตกรรมตน้แบบ การเผยแพร่ผลงานวิชาการใหเ้ป็นที่ยอมรบั การนาํผลงาน

วิชาการไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์หรอืเพื่อสาธารณะประโยชน ์

                Design and innovation concept; KMITL’s design and innovation process; innovative prototype 

research and design guideline; academic work dissemination; applications of an academic work for 

commercial or public benefits. 

   
90643040 ผูน้าํในฐานะโคช้ 3 (3-0-6) 

 LEADERSHIP AS A COACH  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                นิยามของโคช้ บทบาทของโคช้ ความแตกต่างระหว่างโคช้กบัผูส้อน การกาํหนดเป้าหมาย การรบัฟังอย่าง

ตัง้ใจ การใชค้าํถามที่ทรงพลงั การใหข้อ้มลูปอ้นกลบัเชิงบวก เครื่องมือของการโคช้ การพฒันาทีมงานดว้ยการโคช้ 

     Definition of coach; role of coach; differences between coach and instructor; goal setting; deep 

listening; asking powerful questions; providing positive feedback; coaching tools; team development 

through coaching. 
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90643041 ธรรมาภิบาลสากล 3 (3-0-6) 

 GLOBAL GOVERNANCE  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดธรรมาภิบาล ที่มา ความสาํคัญ กระบวนการ กลไกต่างๆ และแนวทางที่ถูก

นาํไปใชใ้นบริบทที่แตกต่างกัน ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัสากล รวมทัง้ การนาํไปประยุกตใ์ชใ้นมิติภาครฐัและ

เอกชน 

                Study the theories and concepts of governance including the background, importance, 

processes, mechanisms, the way to apply for both domestic and global contexts as well as the utilization 

of this concept in public and private sectors. 

 

90643042 ฮารด์เพาเวอรแ์ละซอฟทเ์พาเวอร ์ 3 (3-0-6) 

 HARD POWER AND SOFT POWER  

 รายวิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ Hard Power และ Soft Power ภมิูหลงัความเป็นมา ความสาํคญั รูปแบบ 

การใชง้าน พรอ้มตวัอย่างในบรบิทโลกที่สาํคญัตา่งๆ รวมทัง้ ประโยชนแ์ละขอ้จาํกดัของการใช ้แนวทางการประยกุตใ์ช้

สาํหรบัอนาคต 

                Study of the concepts and theories of Hard and Soft Power including background, importance, 

patterns, utilization with important case studies in global context as well as the benefits and challenges 

of using both power and the ways to apply in the future. 

   

90643043 ธุรกิจดนตรี 3 (3-0-6) 

 MUSIC BUSINESS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาธุรกิจดนตรี ตั้งแตกอกำเนิดผานนวัตกรรมการผลิตสื่อและสิ่งบันทึกเสียงท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนถึงปจจุบัน 

การบริหารคายเพลงในยุคดิจิทัล อนาคตของธุรกิจดนตรีและการปรับตัว รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ท่ีเกี่ยวของ 

                study music business Since its inception through the innovation of media production and 

sound recording that has changed to the present. Management of music labels in the digital age The 

future of the music business and improvisation including the relevant copyright laws. 

 

90643044 ลีนสตารทอัพและแนวคิดธุรกิจแบบคลองตัว 3 (3-0-6) 

 LEAN STARTUP AND AGILE BUSINESS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  



 101  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                ศึกษาโครงสรางและคุณลักษณะเฉพาะของไมโครคอมพิวเตอร เทคนิคการประยุกตใช เทคโนโลยี

ไมโครคอมพิวเตอร การใชซอฟทแวรท่ีจำเปนตางๆ ในตระกูลไมโครซอฟท และระบบการจัดการฐานขอมูล เปนตน รวมท้ัง

เรียนรูเทคโนโลยียุคปจจุบันรวมถึงแนวโนมของการใชไมโครคอมพิวเตอรสำหรับอนาคต 

                This course covers the basic principles of lean startup and agile business practice. Students 

will learn how to create an innovation accounting system to build products that meets customer 

demands; find the easiest and fastest ways to build minimum viable products to reduce time-to-market; 

learn tactics for improvement and measure customers’ needs such as experimenting landing pages, A/B 

tests, MVPs on real customers; study how to implement an agile culture in business environments and 

learn how to develop business structures in order to keep the business functioning on constantly-moving units. 

 

90643045 การจัดการนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

 INNOVATION MANAGEMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษากระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมและการปฏิบัติในการบริหารจัดการนวัตกรรม โดยฝกใหเรียนรูในหัวขอ

การจัดการองคกร การวางแผนกลยุทธ การพัฒนานโยบาย ชุมชน การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการจัดการผลิตภัณฑ  ฝกคิด

วิเคราะหประเด็นที่ทาทายตอการบริหารจัดการองคกร เรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณการ

บริหารจัดการเชิงนวัตกรรม 

                This course introduces students to the concepts of innovative thinking and innovation 

management practices. This course prepares students with the insights and instruction necessary to 

successfully lead worldwide enterprises or local ventures. Covered topics include organization, strategy 

planning, policy development, communities, research and development and product management. 

Students are exposed to issues that challenged real-world organizations. Students will learn best 

practices used by engineering leaders who successfully develop commercially viable products and 

services, create efficient operating processes, manage profitable organizations, and transform companies 

into industry leaders. 

 

กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS) 

90644001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 1 1 (0-2-1) 

 PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 1  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสารโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 

                This course provide practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the communication skills at least 15 hours. 
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90644002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 2 2 (0-4-2) 

 PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 2  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสารโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

                This course provide practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the communication skills at least 30 hours. 

 

90644003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 3 3 (0-6-3) 

 PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 3  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสารโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 45 ชั่วโมง 

                This course provide practice for working or industrial training or training or other related 

activities which reflect development of the communication skills at least 45 hours. 

 

90644009 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเนนสัทอักษรในระบบเสียงภาษาอังกฤษ การ

ออกเสียงสระและพยัญชนะ การเนนเสียงในระดับคำและระดับประโยค และสำเนียงภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

                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. 

 

90644010 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ การอานเพื่อแปลใจความ 

การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเนนการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ ฝกการเขียนที่จะนำไปใชประโยชนท้ัง

ทางดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เปนตน 

                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 
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language forms and grammar beneficial to careers and academic purposes such as writing application 

letters, filling application forms, writing reports, etc. 

 

90644011 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับความสนใจของตนเอง โดยเนนการฟง

บรรยาย การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม การนำเสนอผลงาน การอานและเขียนขอเขียนเชิงวิชาการ 

                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. 

 

90644012 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกฟง พูด อานและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร การทักทาย การนัดหมาย การ

สนทนาในชีวิตประจำวัน การเจรจาตอรอง การนำเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสำคัญจากสื่อตางๆ 

การเขียนเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบอีเมล 

                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. 

 

90644013 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกการเขียนเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบทตาง ๆ โดยเนนการฝกการเขียนจดหมาย 

ในลักษณะตาง ๆ เขียนรายงาน คำสั่ง คูมือ และกระบวนการตาง รวมท้ังการเขียนบรรยายสิ่งของ สถานท่ี และเหตุการณ 

                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.  

 

90644014 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                เรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการติดตอสื่อสาร โดยเนนทักษะในการฟงและการพูดในโอกาสตาง ๆ 

รวมท้ังพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกลาวสุนทรพจน และการเสนอผลงานทางวิชาชีพ

ตอท่ีประชุม 

                Learn and 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. 

 

90644015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอในระดับบัณฑิต โดยเนนฝกการอานขอเขียนทางวิชาการ 

การยอความ การฟง และการเขียนโนตยอ รวมท้ังฝกทำขอทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ 

                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. 

 

90644016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR INDUSTRY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การบรรยายกระบวนการผลิต การ

อธิบายการใชอุปกรณ หรือการทำงานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ทำงาน การเขียนปายเตือนอันตราย 

การเขียนคำสั่ง การฝกฝนทักษะการสื่อสารท้ังการพูดและการเขียนในท่ีทำงาน 

                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. 

 

90644017 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR BUSINESS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเนนความเขาใจในการอานขอเขียนทางธุรกิจ

ประเภทตาง ๆ การใชศัพท สำนวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกชวยจำ รวมทั้งการฝกฟงและพูดใน

สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
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                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. 

 

90644018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR MARKETING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกใชโครงสรางภาษา คำศัพทและสำนวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการตลาดซึ่งคัดเลือกเนื้อหาดาน

การตลาดท่ีเปนเนื้อหาจริงมาใหฝก โดยเนนทักษะการอานเพ่ือความเขาใจพรอมท้ังประยุกตความรูท่ีไดศึกษามา 

                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. 

 

90644019 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR MANAGEMENT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกใชโครงสรางภาษา คำศัพทและสำนวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซึ่งคัดเลือกเนื้อหาดาน

การจัดการท่ีเปนเนื้อหาจริงมาใหฝก โดยเนนทักษะการอานเพ่ือความเขาใจพรอมท้ังประยุกตความรูท่ีไดศึกษามา 

                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. 

 

90644020 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจขาวสาร 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR MEDIA  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชนรูปแบบตางๆ เชนหนังสือพิมพ นิตยาสาร โฆษณา เว็บไซต รายการวิทยุ

และโทรทัศน เพ่ือเขาใจขาวสารและเนื้อหา 

                Study English in various types of mass media such as newspapers, magazines, advertisements, 

website, radio, and television in order to understand news and information. 

 

90644022 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                การพัฒนาทักษะทางภาษาที่จำเปนสำหรับจุดประสงคทางวิชาชีพ: การอาน คูมือและสัญญาณทางเทคนิค 

การเขียนและการวิจัยเชิงวิชาการการเขียนจดหมายสมัครงานประวัติยอบันทึกชวยจำรายงานบทคัดยออีเมลการเรียก

ประชุมรายงานการประชุมและการดำเนินการ ฝกการสัมภาษณการอภิปรายงานและการนำเสนองาน 

                Development of language skills necessary for professional purposes: reading manuals and 

technical signs; academic writing and research, writing job application letter, resumes, memos, reports, 

abstracts, emails, calls for meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job discussion and 

work presentation. 

 

90644023 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR WORK PREPARATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน เชน การอานคูมือ เครื่องหมายสัญลักษณที่ใชใน

งานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติยอ บันทึกขอความ บทคัดยอ รายงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝกการสัมภาษณ การอภิปรายตอที่ประชุม และการนำเสนอ

ผลงาน 

                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. 

 

90644024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวและการเดินทาง 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาคำศัพทและการใชภาษาเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม รานอาหาร สนามบิน

ฯลฯ พรอมทั้งฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนในปริบทดังกลาว เชน การทักทาย การตอนรับ การเดินทาง 

การแนะนำสถานที่ทองเที่ยว การวางแผน  การหาและสอบถามขอมูลการเดินทาง การถามทาง การผานดานตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร ตลอดจนความรูท่ัวไปในดานการทองเท่ียวและการเดินทาง 

                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. 

 

90644025 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานสถาปตยกรรม 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL ARTS & DESIGN COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  



 107  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                ศึกษาความหมายและโครงสรางของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อนำไปใชในการนำเสนอผลงานทาง

สถาปตยกรรม 

                Study meanings and structure of English language for communication reading to support on 

architectural English presentation. 

 

90644026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานสถาปตยกรรม 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ARCHITECTURAL ARTS & DESIGN PRESENTATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเทคนิคการใชภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการอานและการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษาและศึกษา

วิธีการนำเสนอรวมทั้งการวิพากษงาน การสรุปเนื้องาน ฝกปฎิบัติในการนำเสนอผลงานโดยการอานและสรุปเนื้อหาเพื่อใช

สำหรับนำเสนอ 

                Study technique of using advance English for reading and analytical data from case studies 

and presentation method include commenting on works through debate and data conclusion include 

practice by reading on architectural case studies and summarizing into English. 

 

90644027 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนพรรณนา 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR NARRATIVE WRITING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                วิชานี้สงเสริมใหมีการพัฒนากลยุทธเพื่อการเขียนเนื้อเรื่องที่เขียนขึ้นมีความชัดเจน วิชานี้ยังเปดโอกาสให

นักเรียนไดเรียนรูและทำความเขาใจองคประกอบพื้นฐาน 5 ประการในการเขียนเรื่อง คือ ตัวละคร ฉากหลัง เนื่อหา ความ

ขัดแยง และการแกปญหา นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิด จินตนาการ และเรียนรูที ่จะผสมผสานองคประกอบ

พ้ืนฐานเหลานี้เขาดวยกัน 

                The course is to encourage the development of the mechanics of writing to ensure clarity of 

your storytelling. This course also provides students an opportunity to learn and understand basic 5 

components in writing a story: characters, setting, plot, conflict, and resolution. Students will share their 

ideas, imagination and learn to combine these basic elements as a whole. 

 

90644028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR DESIGN  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาคำศัพท โครงสรางประโยคและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ รวมถึงการพัฒนาและเสริมสราง

ทักษะการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการทำงานทางดานการออกแบบ 

                Study English vocabulary, structures and usage for design including developing skills for 

communicating for study and work in design. 
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90644029 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 3 (2-2-5) 

 ENGLISH FOR HEALTH PROFESSIONS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและฝกการใชภาษาอังกฤษในบริบทของอาชีพแพทยศาสตรในการสื่อสารเชิงวิชาการ ที่มาของคำศัพท

ทางการแพทยท่ีควรตองรู รากศัพท คำอุปสรรค (prefix) และคำปจจัย (suffix) ท่ีใชกับคำศัพททางการแพทย ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร การโตตอบในวงการแพทย การเขียนในงานอาชีพแพทยประกอบไปดวย ใบประกอบวิชาชีพ เอกสารทาง

การแพทย เอกสารงานวิชาการ ฝกการอานงานวิจัย ตำรา และบทความทางการแพทยโดยใชทักษะการประเมินและ

ตรวจสอบอยางเปนระบบ 

                Learn and practice English for academic communication, essential medical Etymology; root 

words, suffixes and prefixes of the medical term; English for medical study. Medical correspondence; 

writing medical certificates, medical documents and academic papers; reading research papers, 

textbooks, and medical articles with critical appraisal skills. 

 

90644030 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะเพ่ือการประชาสัมพันธ อาทิ การฟงบรีฟงาน การใชศัพท

เฉพาะ สำนวน การเขียนขาว และการนำเสนอโครงงาน เปนตน 

                Learn and practice the 4  skills of English in public relations contexts such as listening to PR 

brief, specific vocabulary, expressions for press release, and project proposal, etc. 

 

90644031 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและฝกทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเนนเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาคำศัพท โครงสรางประโยค และลักษณะของภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผาน

สื่อตางๆ และบทคัดยอ รายงานการวิจัย บทความวจิัย โปสเตอรนำเสนองานวิจัย บทความในวารสาร 

                Learn and practice the 4  skills of English in science and technology contexts and study 

vocabulary, structures, genres of English for science and technology through various types of media 

including abstracts, research reports, research papers, posters and articles. 

 

90644032 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR AVIATION  
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 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาและฝกปฏิบัติในการใชภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ประกอบดวย ศัพททางเทคนิค

เฉพาะทางสำหรับนักบิน ลูกเรือท่ีใหบริการบนเครื่องบิน ลูกเรือท่ีใหบริการภาคพ้ืน วิศวกรอากาศยาน ผูใหบริการเท่ียวบิน 

ผูควบคุมการจราจรทางอากาศ ผูใหบริการโลจิสติกสการบิน 

                A study and practice in the use of English for aviation industry, including technical terms for 

pilots, cabin crews, ground crews, aeronautical engineers, flight operators, air traffic controllers, airport 

operators, and aviation logistics operators. 

 

90644033 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เชน การเขียนจดหมายธุรกิจ โทรสารบันทึก

ขอความ จดหมายไมเปนทางการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส คูมือ หรือรายงานประจำวัน การมีสวนรวมในการประชุม การ

นำเสนอผลงาน และการใชภาษาอังกฤษในปริบทของการทำงาน 

                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. 

 

90644034 การเขียนทางเทคนิค 3 (3-0-6) 

 TECHNICAL WRITING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การพัฒนาภาษาและทักษะภาษาอังกฤษในการเขียนทางเทคนิค ประกอบดวย การใชภาษาอังกฤษเพื่อเขียน

อธิบายถึง ความหมาย เปรียบเทียบ แบงประเภท วัตถุประสงค หนาท่ี ขั้นตอนกระบวนการ อธิบายเหตุและผล 

                Development of language and study skills in English for technical writings including language 

use for expressing definition, comparison, classification, purposes, functions, processes, cause and effect. 

 

90644035 การอานและเขียนเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 (2-2-5) 

 ACADEMIC READING AND WRITING FOR HEALTH SCIENCES  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการอานอยางมีวิจารณญาณ ทักษะการอานเชิงวิชาการ ฝกพัฒนาอัตราเร็วในการอาน การใชกลวิธี

ตางๆ ในการอานเพื่อความเขาใจ และตีความสำหรับบริบทที่แตกตางกัน การฝกการเขียนโดยเนนการใหเหตุและผล เนน

ฝกเขียนสื่อความชัดเจนในประเด็นตางๆ ฝกการเขียนทั้งสวนขึ้นตน เนื้อหา บทสรุป เรียนรูรูปแบบการเขียนตางๆ และฝก

กระบวนการกลั่นกรองและปรับปรุงเนื้อหาโดยใหผูเรียนสลับกัน (peer review) 
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                Study concept of critical reading; skills for academic reading, improving reading speed, using 

reading strategies to improve text comprehension, organization of different types of texts, academic 

vocabulary; academic writing skill, writing with logical development and clarity of thought, pre-writing 

activities and idea generation, writing an effective and focused introduction, detailed body, and 

conclusion, rhetorical styles; process of peer editing. 

 

90644036 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 

 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเนนเนื้อหาตามความสนใจของผูเรียนแตละคนผาน

กิจกรรมการเรียนรูทางภาษาแบบอิสระ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษตลอดชีวิตดวย

ตนเอง 

                Learn and 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. 

 

90644037 การสื่อสารขามวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 CROSS CULTURAL COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความแตกตางและความเหมือนในการสื่อสารขามวัฒนธรรมดวยวิธีการเปรียบเทียบมิติของวัฒนธรรม 

เชื้อชาติ และศาสนา เพื่อเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมในดานพฤติกรรมการสื่อสารและแรงจูงใจและฝกฝนการ

สื่อสารกับผูที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมการสื่อสารแรงจูงใจ วัฒนธรรมสัมพัทธ วัจนภาษา

และอวัจนภาษาท่ีเกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัฒนธรรม รวมถึง ฝกการสื่อสารกับผูท่ีมาจากตางวัฒนธรรม 

                Study the differences and similarities in cross-cultural communication by comparing different 

cultures, races, and regions to understand cultural variations in communication behaviors and 

motivations, cultural relativism, verbal, and nonverbal communication across a variety of cultural 

contexts, and practice communicating with people from different cultures. 

 

90644039 ทักษะการสื่อสารผานการอภิปราย 3 (3-0-6) 

 COMMUNICATION SKILLS THROUGH DEBATE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูพื้นฐานของการอภิปราย และทักษะการโตแยง ที่จะมีประโยชนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และ

อ่ืน ๆ ซ่ึงนักศึกษาจะไดพัฒนาการนำเสนอ การโตแยง การคิดเชิงวิพากษ การทำงานรวมกัน และทักษะดานขอมูล ท่ีจะทำ

ใหนักศึกษามีความรูรอบตัว และพัฒนาความม่ันใจในตนเอง ผานกิจกรรมการอภิปรายกลุม 
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                Learn the basics of debate and the valuable skills of argumentation to enhance their 

presentation, argumentation, critical thinking, collaboration, and information skills and increase their 

world knowledge and develop self-confidence through engaging in a broad range of debating activities. 

 

90644040 ทักษะการสื่อสารผานละคร 3 (3-0-6) 

 COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกทักษะการสื่อสารผานละคร ศึกษาการพัฒนาคำศัพทพื้นฐานในการแสดงดวยเทคนิคตางๆ การเปลงเสียง

ของนักแสดง จินตนาการ การจัดระเบียบรางกาย การทำงานรวมกับผูอื่นในการสรางตัวละคร บทบาท และสถานการณ

สมมติ  ""ละคร"" สามารถนำมาใชเพื่อสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทำ (active learning) ผาน

การฝกปฏิบัติ และพัฒนาการของตัวละคร ซ่ึงจะทำใหนักศึกษามีทักษะการพูด และการสื่อสารท่ีดี 

                Practice communication skills through drama by developing a basic acting vocabulary by 

exploring techniques in enhancing your actor’s voice, imagination and physicality, working with others in 

the creation of character, situation an role. 

 

90644041 ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FROM ENTERTAINMENT MEDIA  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การศึกษาเชิงวิเคราะหภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก ผานสื่อบันเทิง ไดแก เพลง ภาพยนตร นิตยสาร 

และโฆษณาทางโทรทัศน โดยเนนที่รูปแบบของภาษา คำศัพท สำนวนและแสลงที่ใชในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน 

                An analytical study of English and Western cultures through entertainment media, such as 

songs, movies, magazines, and TV commercials, focusing on language styles, vocabulary, expressions, and 

slangs used in everyday English communication. 

 

90644042 การสื่อสารและการนำเสนออยางมืออาชีพ 3 (3-0-6) 

 PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ทักษะการวิเคราะหขอมูลและประเมินสถานการณเพ่ือกลั่นกรอง ใหไดประเด็นท่ีตองการนำเสนอ การเลือกใช

สื่อ วิธี และเทคนิคในการนำเสนอ การเลือกใชภาษา ถอยคำ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทตางๆ 

                Develop media literacy skills. Learn to analyze and evaluate situations, and screen contents 

to get key points for presentation. Learn to select proper media for presentation. Learn proper verbal 

language and body language for each different context. 

 

90644043 การพูดในท่ีสาธารณะ 3 (3-0-6) 
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 PUBLIC SPEAKING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรู และฝกทักษะการพูดในที ่สาธารณะ โดยศึกษาเทคนิคการลดความวิตกกังวล และการใชสื่อ

โสตทัศนูปกรณเพ่ือสงเสริมการนำเสนอ โดยนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาและเสริมสรางทักษะในการนำเสนอในท่ีสาธารณะ

ไดอยางหลากหลายสถานการณ 

                Study the introduction to practice public speaking, including techniques to lessen speaker 

anxiety, and the use of visual aids to enhance speaker presentations to develop and strengthen skills in 

preparing and presenting public oral presentations in a variety of situations. 

 

90644044 พูดได พูดดี พูดเปน 3 (3-0-6) 

 BEST SPEECH  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษากระบวนการการสื ่อสารของมนุษย ฝกการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื ่อสาร หลักการ

เตรียมการพูดในสถานการณตาง ๆ การแกไขความวิตกกังวลในการพูด รวมทั้งเรียนรูเทคนิคการใชเสียง ทาทางและ

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ 

                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. 

 

90644045 การคนควาและการเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 

 RESEARCH PAPER WRITING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                เรียนรูและฝกการคนควาขอมูล การทำวิจัยเบื้องตน การเขียนรายงานและบทความวิชาการโดยเนนการใช

ภาษาวิชาการ และวิธีการเผยแพรผลงานวิชาการผานทางวารสารและการประชุมวิชาการ 

                Learn and practice the process of data searching, basic research, report and paper writing 

with academic language, and the process of academic publishing and conferencing. 

 

90644046 การฟงและการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 

 LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการรับสารอยางมีวิจารณญาณ รูเทาทันสื่อและการสื่อสาร ฝกทักษะการฟงและการอานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต ใหเกิดความรอบรู มีประสบการณและสรางจินตนาการ การพัฒนาความสามารถในการจับใจความสำคัญ การ

สรุปประเด็น การวิเคราะหและประเมินคาสารท้ังสาระความรูและบันเทิงคด ี
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                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. 

 

90644047 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชิงสรางสรรค 3 (3-0-6) 

 DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสรางสรรค การถายทอดความรู ความคิดและจินตนาการ

ออกมาเปนลายลักษณอักษร การเลือกสรรถอยคำไดอยางสละสลวย ถูกตอง และเหมาะสมกับ      รูปแบบงานเขียน 

รวมท้ังสามารถแกไขขอบกพรองทางการเขียนไดดวยตนเอง 

                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. 

 

90644048 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 

 LANGUAGE IN THAI SOCIETY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาโครงสรางของภาษาที่ใชในสังคมไทย โครงสรางของสังคมไทยความสัมพันธของภาษากับสังคม การ

เปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร การพัฒนาภาษากับการพัฒนาประเทศ ไดแก 

บานพักอาศัย 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. 

 

90644049 ภาษาไทยเพ่ือการสรางสรรค 3 (3-0-6) 

 THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ฝกทักษะที่ใชการสื่อสาร ไดแก    ทักษะการ

ฟง การพูด การอาน การเขียนและการคิดเชิงสรางสรรค 

                Study Thai language in order to communicate effectively. Practice good communication skills 

including listening, speaking, reading, writing, and creative thinking. 

 

90644050 การเขียนภาษาไทยในท่ีทำงาน 3 (3-0-6) 
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 THAI WRITING IN WORKPLACE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาหลักเกณฑ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทตางๆ ที่ใชทั่วไปในที่ทำงาน การใช

ภาษาท่ีถูกตองและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝกการเขียนเอกสารในระบบการทำงานสำนักงาน 

                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. 

 

90644051 ภาษาไทยสำหรับทันตแพทย 3 (3-0-6) 

 THAI FOR DENTAL PROFESSIONS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เชน การซักประวัติ การนำเสนอแผนการรักษา การสอนสุขอนามัยชอง

ปาก คำแนะนำหลังการผาตัด 

                Thai for academic communication, for example history taking, treatment plan presentation, 

oral hygiene instruction, post- operative instruction 

 

90644052 ศิลปะการสื่อสารสำหรับมืออาชีพดานอาหาร 3 (3-0-6) 

 COMMUNICATION IN THAI FOR CULINARY PROFESSIONALS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกการใชภาษาไทยในบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยเรียนรูหลักการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจน

ภาษา ความสำคัญของการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ฝกทักษะการฟงและการแสดงความคิดเห็นเชิงรุก การ

สื่อสารในโซเชียลเนตเวิรคและการสรางประสบการณการใชภาษาแบบสรางสรรคในสถานการณเผชิญหนาระหวางผู

สนทนา (constructive confrontation) รวมท้ังการสื่อสารกับสื่อตางๆ 

                Thai language; principle of communication (verbal and non-verbal), importance of 

communication in food catering and services; essential skills in active listening and discussion; 

communication in social network and constructive confrontation; practice in communication with 

patients, relatives and colleagues; dealing with the media. 

 

90644053 การฟงและการพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 FUNDAMENTAL CHINESE FOR LISTENING AND SPEAKING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพทและสำนวน รวมทั้งการใชภาษาจีนเพื่อใชในชีวิตประจำวัน  โดยมุงเนนทักษะการฟง

และการพูด 
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                A study of Chinese vocabulary and expressions, including language use for daily life, with an 

emphasis on listening and speaking. 

 

90644054 การอานและเขียนภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพทและสำนวน รวมทั้งการใชภาษาจีนเพื่อใชในชีวิตประจำวัน  โดยมุงเนนทักษะการอาน

และการเขียน 

                A study of Chinese vocabulary and expressions, including language use for daily life, with an 

emphasis on reading and speaking. 

 

90644055 ไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน และสำนวนและสุภาษิตภาษาจีน 3 (3-0-6) 

 BASIC CHINESE GRAMMAR AND CHINESE IDIOMS AND PROVERBS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาไวยากรณภาษาจีนตั้งแตระดับหนวยคำ วลี และประโยค รวมถึงโครงสรางประโยค สำนวนและสุภาษิต

ภาษาจีน 

                A study of Chinese basic grammar: words, phrases, and sentences, including sentence 

structures, idioms, and proverbs. 

 

90644056 วัฒนธรรม สำนวนและสุภาษิตจีน 3 (3-0-6) 

 CHINESE CULTURE IDIOMS AND PROVERBS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและมารยาทจีน ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 

และพ้ืนฐานท่ีมา ความหมาย คติ แนวคิดและการใชสำนวนและสุภาษิตจีนในชีวิตประจำวัน 

                Study the introduction to Chinese cultures, traditions and manners; differences between Thai 

and Chinese cultures and background, meanings, principles, concepts and use of Chinese idioms and 

proverbs in everyday life. 

 

90644057 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 CHINESE FOR COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกทักษะการใชภาษาจีน โดยเนนทักษะการฟงและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสราง

ความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและจีน ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชานี้คือสามารถพูดภาษาจีนได 
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                Study and practice skills in Chinese, focusing on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Chinese cultures. the course learning 

outcome is being able to speak Chinese. 

 

90644058 ภาษาจีนฉบับแฟนดอม 3 (3-0-6) 

 CHINESE FANDOM  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาวัฒนธรรมแฟนคลับชาวจีน และโครงสราง และหลักไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนจากสื่อตางๆ ภาพยนตร 

และโทรศัพท คำศัพท และสำนวนในภาพยนตรท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

                Study the Chinese fan cultures and fundamental elements of Chinese grammar, vocabulary 

and idiomatic expressions from different sources of media (e.g. film and television) which are applied to 

everyday life. 

 

90644059 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 CHINESE FOR TRAVEL  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกการใชคำศัพท สำนวน การใชภาษาจีนเชิงทองเที่ยว การสนทนาในสถานการณตางๆ ระหวางการเดินทาง  

รวมท้ัง การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

                A practice of Chinese vocabulary as well as expressions, language use of Chinese for travel, 

conversations in various situations during trips, and intercultural communication. 

 

90644060 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 GERMAN FOR COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันที่จำเปนสำหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน นักเรียนจะไดรับการแนะนำใหรูจักกับ

ตัวอักษรและตัวเลขภาษาเยอรมันในชวงเริ่มตนของหลักสูตร จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใชการคำแนะนำตนเองและภูมิหลัง

สวนตัว สวนที่เหลือของหลักสูตรจะเปนสวนของคำศัพทในชีวิตประจำวันของนักเรียนดวยรูปศัพทปจจุบันและอดีต การ

แสดงบทบาทสมมติและรูปแบบบทสนทนาในชีวิตประจำวันของกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือสรางความม่ันใจของนักเรียนในการ

ใชภาษาเยอรมัน 

                Development of German language skills necessary for basic communication. Students are 

introduced to the German alphabet and numbers at the start of the course and then move to basic 

introductions of themselves and their personal background. The remainder of the course builds students’ 

daily life vocabulary with the present and past tenses. Role plays and dialogues form in daily life of 

classroom activities to build students’ confidence in using German language. 
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90644061 ภาษาเยอรมันเพ่ือการทำงานและธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 GERMAN FOR WORK AND BUSINESS  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                สรางทักษะดานคำศัพทและไวยากรณในภาษาเยอรมันที่ใชในตำแหนงงานและธุรกิจที่แตกตางกันใหความ

สนใจเปนพิเศษกับคำศัพทเกี่ยวกับสถานการณการทำงานเพื่อสรางความมั่นใจของนักเรียนในการใชภาษาเยอรมัน มีการ

แนะนำอดีตกาลรวมกับกริยาชวยเพิ่มเติม ทักษะการสนทนาไดรับการพัฒนาโดยการสำรวจคำคุณศัพทและสรางคำอธิบาย

อยางงายเกี่ยวกับตำแหนงงานในธุรกิจท่ีแตกตางกัน 

                Builds on vocabulary and grammar skills in the German language used in different work 

positions and businesses. Particular attention is paid to the vocabulary of working situations to build 

students’ confidence in their use of the German language. The past tense is introduced together with 

additional modal verbs. Dialogue skills are developed through exploring adjectives and creating simple 

descriptions of different position of business works. 

 

90644062 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 JAPANESE FOR COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุ น โดยเนนทักษะการฟงและการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ

เสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชานี้คือสามารถพูดภาษาญี่ปุนได 

                Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and speaking for daily 

communication and promoting the understanding of Thai and Japanese cultures, the course learning 

outcome is being able to speak Japanese. 

 

90644063 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 JAPANESE FOR TRAVEL  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกการใชคำศัพท สำนวน การใชภาษาญี่ปุ นเชิงทองเที่ยว การสนทนาในสถานการณตางๆ ระหวางการ

เดินทาง  รวมท้ัง การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

                A practice of Japanese vocabulary as well as expressions, language use of Japanese for travel, 

conversations in various situations during trips, and intercultural communication. 

 

90644064 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 KOREAN FOR TRAVEL  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  
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                ฝกการใชคำศัพท สำนวน การใชภาษาเกาหลีเชิงทองเที่ยว การสนทนาในสถานการณตางๆ ระหวางการ

เดินทาง  รวมท้ัง การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

                A practice of Korean vocabulary as well as expressions, language use of Korean for travel, 

conversations in various situations during trips, and intercultural communication. 

 

90644065 ภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 VIETNAMESE FOR TRAVEL  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกการใชคำศัพท สำนวน การใชภาษาเวียดนามเชิงทองเที่ยว การสนทนาในสถานการณตางๆ ระหวางการ

เดินทาง  รวมท้ัง การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

                A practice of Vietnamese vocabulary as well as expressions, language use of Vietnamese for 

travel, conversations in various situations during trips, and intercultural communication. 

 

90644066 ภาษามาเลยเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 MALAY FOR TRAVEL  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ฝกการใชคำศัพท สำนวน การใชภาษามาเลยเชิงทองเที่ยว การสนทนาในสถานการณตางๆ ระหวางการ

เดินทาง  รวมท้ัง การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

                A practice of Malay vocabulary as well as expressions, language use of Malay for travel, 

conversations in various situations during trips, and intercultural communication. 

 

90644067 สนทนาภาษาจีนเพ่ือไอที 3 (3-0-6) 

 CHINESE CONVERSATION FOR IT  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                การเรียนรูและฝกฝนบทสนทนาภาษาจีนในการทำงานที่เกี่ยงของ IT ผานสถานการณจำลอง ผูเรียนไดสัมผัส

คำศัพท วลี รวมถึงประโยคตาง ๆ ของภาษาจีน ที่เกี่ยวของกับ IT ไดแก การใชคอมพิวเตอรดวยภาษาจีน การ Install และ 

Uninstall ซอฟตแวร การเขาถึงแพลตฟอรมจีน การใช Search Engine การซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต การเปดรานคาออนไลน 

ซ่ึงผูเรียนจะไดฝกฝนทักษะในการฟง การพูดภาษาจีน และเกิดความเขาใจในเนื้อหาสำหรับการสนทนาภาษาจีนเพ่ือ IT 

                Learning and practicing Chinese conversation in IT-related work through simulations. Students 

are exposed to Chinese vocabulary, phrases and sentences related to IT, including using computers in 

Chinese, Installation and Uninstalling of software, Accessing Chinese platforms, Using search engines, 

Shopping on the Interne, Opening an online store in which students will practice listening skills speaking 

Chinese and gain an understanding of the content for Chinese conversation for IT. 

 

90644068 รูจีนใหไดเงิน 3 (3-0-6) 
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 HOW TO MAKE MONEY WITH CHINESE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ กระบวนการคิดทางธุรกิจและการสื่อสาร การสรางธุรกิจผาน

เว็บไซตอีคอมเมิรชเพ่ือการประกอบการ กระแสและทิศทางของธุรกิจออนไลน ขอควรรูในการประกอบธุรกิจของประเทศท่ี

ใชภาษาจีน 

                Essential Chinese for business; business thinking and communication; entrepreneurship via e-

commerce websites; online business trends and directions; necessity insight for enterprising in Chinese-

speaking countries. 

 

90644069 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 FOUNDATION JAPANESE  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

    พัฒนาโครงสรางทางไวยากรณและคำศัพทภาษาญี่ปุนระดับพื้นฐาน ทักษะการฟง พูด และอาน ระดับพื้นฐานท่ี

พอเพียงแกการเรียนรูวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน ทักษะการฟงและพูดในหัวขอที่ใชในชีวิตประจำวัน การฟงเพื่อจับใจความ

สำคัญและรายละเอียด ไวยากรณและสำนวนภาษาท่ีจำเปนสำหรับการสื่อสาร 

    Develop the basic Japanese grammatical structures and vocabulary; basic listening, speaking and 

reading skills for learning compulsory Japanese courses for the skills in listening and speaking on everyday 

life topics; listening for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative 

purposes  

 

90644070 การสื่อสารนวัตกรรม 3 (3-0-6) 

 INNOVATIVE COMMUNICATION  

 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                ศึกษาและฝกทักษะการสื่อสารที่หลากหลายรวมทั้งการเขียนทางเทคนิค และการเขียนเชิงสรางสรรค การ

ออกแบบอินโฟกราฟฟค และการนำเสนอ ฝกใชเทคนิคการสื่อสารตางๆ เพ่ือการนำเสนองานเฉพาะดาน รวมท้ังเรียนรูและ

ฝกการสื่อสารเพ่ือสื่อถึงความเปนเอกลักษณและความนาเชื่อถือของแนวคิดเชิงนวัตกรรมตอกลุมเปาหมาย 

                This course provides the study and practice of different communication skills including 

technical, professional and creative writing; infographics design; and delivering presentation. The students 

will study relevant techniques and learn to combine a range of skills in order to effectively 

communicating technical or specialized concepts. They will be able to explore and translate the benefit, 

the uniqueness, and the credibility of innovative ideas to a target audience. 

 

90644071 ภาษามือเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE FOR COMMUNICATION  
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 รายวิชาบังคับกอน : ไมมี  

 PREREQUISITE : NONE  

                   ความหมาย ความเปนมา ประเภท และลักษณะที่แตกตางของภาษามือ โครงสรางพื้นฐานของภาษามือ 

และวัฒนธรรมของผูท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ตลอดจนฝกปฏิบัติการใชภาษามือภาษาในการสื่อสารเพ่ือประโยชนใน

ชีวิตประจำวัน 

                   Meaning, history, types and different characteristic, standard structure of sign language, and 

hearing-impaired person’s culture as well as to practice using sign Language for everyday use 

 

 



 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ภาคผนวก ข 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หัวขอ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

โครงสราง 

หมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

30 หนวยกิต 

บังคับเรียน 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐาน         

   6 หนวยกิต (3 รายวิชา)  

   (กลุมทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 และ

สงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ)     

- กลุมวิชาดานภาษาและการสื่อสาร                                                     

   6 หนวยกิต (2 รายวิชา) 

   (กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร) 

บังคับเลือก 

- กลุมวิชาตามเกณฑของคณะ 

  9  หนวยกิต 

- กลุมวิชาดานภาษาและการสื่อสาร    

  3  หนวยกิต 

   (กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร) 

เลือกอิสระ 

- กลุมวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   6  หนวยกิต  

24 หนวยกิต 

แผน ก. 

บังคับเรียน 

- 12 หนวยกิต (7 รายวิชา) 

บังคับเลือก 

- วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร 

  3 หนวยกิต 

เลือกอิสระ 

- วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 หนวยกิต 

 

แผน ข. 

บังคับเรียน 

- 9 หนวยกิต (4 รายวิชา) 

บังคับเลือก 

- วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร 

  3 หนวยกิต 

เลือกอิสระ 

- วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 12 หนวยกิต  

กลุมทักษะและ

จำนวนรายวิชา 

- กลุมทักษะหลัก จำนวน  3  รายวิชา 

- กลุมทักษะดานบุคคลและทักษะ  สงเสริม

วิชาชีพ จำนวน  159  รายวิชา 

- กลุมทักษะดานการจัดการและภาวะความ

เปนผูนำ จำนวน  38  รายวิชา 

- กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร จำนวน  

66  รายวิชา   

- กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ  

   จำนวน  7  รายวิชา 

- กลุมทักษะบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ  

   จำนวน  161  รายวิชา 

- กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปน

ผูนำ จำนวน 41 รายวิชา 

- กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร  

   จำนวน 64 รายวิชา   

รวม  266  รายวิชา รวม  273  รายวิชา 
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หัวขอ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

รูปแบบรหัสวิชา - รหัสตำแหนงที ่ 1-2 หมายถึง รหัสประจำ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดเปน 90 

- รหัสตำแหนงที ่ 3-4 หมายถึง ป พ.ศ. ที ่ทำ

การปรับปรุงหลักสูตร  

- รหัสตำแหนงที่ 5 หมายถึง รหัสประจำกลุม

ทักษะ กำหนดเปน 1-4 

1 = กลุมทักษะหลัก 

2 = กลุ มกลุ มท ักษะดานบุคคลและทักษะ

สงเสริมวิชาชีพ 

 3 = กลุมทักษะดานการจัดการและภาวะความ

เปนผูนำ 

 4 = กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 

- รหัสตำแหนงที ่ 6-8 หมายถึง ลำดับที่ ของ

รายวิชา กำหนดเปน 001-999 

- รหัสตำแหนงที ่ 1-2 หมายถึง รหัสประจำ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดเปน 90 

- รหัสตำแหนงที่ 3-4 หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีเริ่ม

กำหนดใชรายวิชา 

- รหัสตำแหนงที่ 5 หมายถึง รหัสประจำกลุม

ทักษะ กำหนดเปน 1-5 

1 = กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ  

2 = กลุมทักษะบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ  

3 = กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปน

ผูนำ  

4 = กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร 

5 = กลุมทักษะเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

รหัสตำแหนงที ่ 6-8 หมายถึง ลำดับที ่ ของ

รายวิชา กำหนดเปน 001-999 

 

 

 



 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ภาคผนวก ง 

การระบุรายวิชาศึกษาท่ัวไป ในแผนการสอน 

1. แผน ก. 

 เลือกใชรายวิชา 90641004 – 90641006 โครงงานกลุม 1-3 (Team-Project 1-3) 

 1.1 วิชากลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL IDENTITY SKILLS) 

  รวม 12 หนวยกิต 

1.1.1 กลุมคณะที่ 1 

กลุมคณะที่ 1 ไดแก สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีการเกษตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการ

บินนานาชาติ 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS) 

0 (0-0-45) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641004 โครงงานกลุม 1 (TEAM-PROJECT 1) 1 (0-2-1) 

90641007 พลเมืองดิจิทัล (DIGITAL CITIZEN) 3 (3-0-6) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1) 

3 (3-0-6) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641005 โครงงานกลุม 2 (TEAM-PROJECT 2) 1 (0-2-1) 

90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2) 

3 (3-0-6) 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641006 โครงงานกลุม 3 (TEAM-PROJECT 3) 1 (0-2-1) 
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1.1.2 กลุมคณะที่ 2 

    กลุมคณะที่ 2 ไดแก วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรมอาหาร ศิลปศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมวัสดุ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641007 พลเมืองดิจิทัล (DIGITAL CITIZEN) 3 (3-0-6) 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS) 

0 (0-0-45) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641004 โครงงานกลุม 1 (TEAM-PROJECT 1) 1 (0-2-1) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1) 

3 (3-0-6) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641005 โครงงานกลุม 2 (TEAM-PROJECT 2) 1 (0-2-1) 

90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2) 

3 (3-0-6) 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641006 โครงงานกลุม 3 (TEAM-PROJECT 3) 1 (0-2-1) 

 

1.2 วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES) 

รวม 3 หนวยกิต 

ใหหลักสูตรระบุรายวิชาเปน 90644xxx วิชาเลือกดานภาษาและการสื ่อสาร (Language and 

Communication Courses) ในแผนการศึกษา  

ตัวอยางเชน หลักสูตรตองการใหนักศึกษาเรียนวิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร ในปที่ 2 ภาค

การศึกษาที่ 1 ใหระบุดังน้ี 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90644XXX วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร  

(LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES) 

3 (x-x-x) 

 

1.3 วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GENERAL EDUCATION COURSES) 

  รวม 9 หนวยกิต 

 ใหจัดรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) ไดไมเกินภาคการศึกษา

ละ 2 วิชา โดยระบุรายวิชาเปน 9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) 

พรอมระบุจำนวนหนวยกิต ในแผนการศึกษา 

ตัวอยางเชน หลักสูตรตองการใหนักศึกษาเรียนวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หนวยกิต 

ในปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ใหระบุดังน้ี 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(GENERAL EDUCATION COURSES) 

3 (x-x-x) 

 

2. แผน ข. 

 เลือกใชรายวิชาของหลักสูตรหรือคณะ ที่มีผลลัพธการเรียนรูเทียบกับรายวิชา 90641004 – 90641006 

โครงงานกลุม 1-3 (Team-Project 1-3) 

 2.1 วิชากลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL IDENTITY SKILLS) 

  รวม 9 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมคณะที่ 1 

    กลุมคณะที่ 1 ไดแก สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาศาสตร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีการเกษตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และวิทยาลัยอุตสาหกรรมการ

บินนานาชาติ 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS) 

0 (0-0-45) 
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641007 พลเมืองดิจิทัล (DIGITAL CITIZEN) 3 (3-0-6) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1) 

3 (3-0-6) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2) 

3 (3-0-6) 

 

2.1.2 กลุมคณะที่ 2 

    กลุมคณะที่ 2 ไดแก วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรมอาหาร ศิลปศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมวัสดุ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641007 พลเมืองดิจิทัล (DIGITAL CITIZEN) 3 (3-0-6) 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

(INTRODUCTION TO ENGLISH COMMUNICATION SKILLS) 

0 (0-0-45) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641009 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 1) 

3 (3-0-6) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90641010 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

(INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH 2) 

3 (3-0-6) 

 

2.2 วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES) 

รวม 3 หนวยกิต 
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ใหหลักสูตรระบุรายวิชาเปน 90644xxx วิชาเลือกดานภาษาและการสื ่อสาร (Language and 

Communication Courses) ในแผนการศึกษา  

ตัวอยางเชน หลักสูตรตองการใหนักศึกษาเรียนวิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร ในปที่ 2 ภาค

การศึกษาที่ 1 ใหระบุดังน้ี 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

90644XXX วิชาเลือกดานภาษาและการสื่อสาร  

(LANGUAGE AND COMMUNICATION COURSES) 

3 (x-x-x) 

 

2.3 วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GENERAL EDUCATION COURSES) 

  รวม 12 หนวยกิต 

ใหจัดรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) ไดไมเกินภาคการศึกษา

ละ 2 วิชา โดยระบุรายวิชาเปน 9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) 

พรอมระบุจำนวนหนวยกิต ในแผนการศึกษา 

ตัวอยางเชน หลักสูตรตองการใหนักศึกษาเรียนวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หนวยกิต 

ในปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ใหระบุดังน้ี 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

9064xxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(GENERAL EDUCATION COURSES) 

3 (x-x-x) 
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ภาคผนวก จ 

คาน้ำหนักของทักษะในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

เพื่อนําไปคํานวณการทํา SKILL MAPPING ของผูเรียน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวย

กิต 

Problem-Solving Self-Management Working with People Digital 

Literacy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Analytical& 

Critical 

Thinking 

Complex 

problem 

Solving 

Creativity Interpersonal 

Skills 

Integrity & 

Perseverance 

Active 

Learning& 

Learning 

Strategies 

Resilience, 

Stress 

tolerance 

& 

Flexibility 

Leadership 

& Social 

Influence 

Communication Entrepreneurship 

& Start-up 

Digital 

literacy 

& Digital 

media 

Production 

กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ (KMITL IDENTITY SKILLS) 

90641004 โครงงานกลุม 1 TEAM-PROJECT 1 1 (0-2-1) 0 4 0 3 1 0 5 1 1 0 0 

90641005 โครงงานกลุม 2 TEAM-PROJECT 2 1 (0-2-1) 0 4 2 1 1 0 5 1 1 0 0 

90641006 โครงงานกลุม 3 TEAM-PROJECT 3 1 (0-2-1) 0 2 2 0 0 0 5 1 0 5 0 

90641007 พลเมืองดิจิทัล DIGITAL CITIZEN 3 (3-0-6) 0 2 0 0 1 0 0 2 1 4 5 

90641008 พ้ืนฐานทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

INTRODUCTION TO ENGLISH  

COMMUNICATION SKILLS 

0 (0-0-45) 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 

90641009 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 1 

INTERCULTURAL COMMUNICATION  

SKILLS IN ENGLISH 1 

3 (3-0-6) 3 0 2 2 2 3 0 1 2 0 0 

90641010 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษระหวางวัฒนธรรม 2 

INTERCULTURAL COMMUNICATION  

SKILLS IN ENGLISH 2 

3 (3-0-6) 3 0 2 2 2 3 0 1 2 0 0 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

กลุมทักษะบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ (PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS) 

90642001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 1 

1 (0-2-1) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

90642002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 2 

2 (0-4-2) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

90642003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 3 

3 (0-6-3) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

90642011 การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

CRITICAL THINKING 

3 (3-0-6) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

90642012 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

DESIGN THINKING 

3 (3-0-6) 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

90642013 บูรณาการแหงการคิด 

INTEGRATED THINKING 

3 (3-0-6) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

90642014 การคิดเชิงระบบและเชิงนวัตกรรม 

INNOVATIVE AND SYSTEM THINKING 

3 (3-0-6) 4 4 4 0 0 1 0 1 0 1 0 

90642015 การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

CREATIVE THINKING AND INNOVATION 

3 (3-0-6) 3 3 4 2 0 0 0 0 0 1 2 

90642017 แกะกลองนวัตกรรม  

INNOVATION UNBOXED 

3 (3-0-6) 5 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 

90642018 เทคโนโลยีการผลิตงานสรางสรรค 

CREATIVE PRODUCTION TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 2 

90642019 การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรคขั้นพ้ืนฐาน 

BASIC CREATIVE STEM DESIGN 

3 (3-0-6) 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 2 

90642020 การออกแบบสะเต็มอยางสรางสรรค ขั้ั้นสูง 

ADVANCE CREATIVE STEM DESIGN 

3 (3-0-6) 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 2 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90642021 ไอเดียขยะ 

JUNK DESIGN 

3 (3-0-6) 2 2 4 3 0 2 0 2 0 0 0 

90642022 ปรัชญาวิทยาศาสตร 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 

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

90642024 การวิเคราะหขอมูลทางวิชาชีพและการนำเสนอทางวิชาการ 

PROFESSIONAL INFORMATION ANALYSIS AND ACADEMIC PRESENTATION 

3 (3-0-6) 5 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 

90642025 วิเคราะหความจริงจากตัวเลข 

FACTS BEHIND NUMBERS 

3 (3-0-6) 4 4 3 0 0 3 0 0 1 0 0 

90642026 การพัฒนาทักษะเชิงวิจัย  

RESEARCH SKILL DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 5 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

90642028 รูเทาทันการพนัน 

GAMBLING LITERACY 

3 (3-0-6) 4 4 0 0 0 1 4 2 0 0 0 

90642029 จริยธรรมและกฎหมายวาดวยความเปนมืออาชีพทางการแพทย 

MEDICAL ETHICS, LAWS AND PROFESSIONALISM 

3 (2-2-5) 2 2 0 2 5 2 0 1 1 0 0 

90642030 จรรยาบรรณและกฎหมายวิศวกรรม  

ENGINEERING ETHICS AND LAW  

3 (3-0-6) 2 2 0 2 5 2 0 1 1 0 0 

90642031 จริยธรรมและกฎหมายแหงวิชาชีพ  

PROFESSIONAL ETHICS AND LAWS 

3 (3-0-6) 2 2 0 2 5 2 0 1 1 0 0 

90642032 กฎหมายสำหรับผูประกอบการ  

LAW FOR ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 2 0 0 3 0 3 0 0 0 4 3 

90642033 กฎหมายสำหรับคนรุนใหม  

LAW FOR NEW GENERATION 

3 (3-0-6) 3 0 0 4 0 4 0 0 0 2 2 

90642034 กฎหมายและระเบียบในอุตสาหกรรมการบิน  

LAW AND REGULATION IN AVIATION INDUSTRY 

3 (3-0-6) 2 1 0 3 3 3 0 0 3 0 0 

90642035 ประสบการณในอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร 

INDUSTRIAL EXPERIENCE FOR ENGINEERS        

3 (0-18-0) 3 0 0 3 4 3 0 0 1 1 0 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90642036 เตรียมความพรอมสำหรับวิศวกร         

PRE-ACTIVITIES FOR ENGINEERS 

1 (0-3-0) 2 2 1 2 2 2 2 1 0 0 1 

90642037 ประเด็นและทักษะวิชาชีพ 

PROFESSIONAL SKILLS AND ISSUES 

3 (3-0-6) 2 2 2 0 0 0 0 4 5 0 0 

90642038 ความปลอดภัยในที่ทำงาน 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

3 (3-0-6) 3 3 0 2 2 2 0 1 1 0 1 

90642039 ซอมไดภายในบาน  

QUICK-FIX @ HOME 

3 (3-0-6) 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

90642040 คอกาแฟ  

COFFEE MANIA 

3 (3-0-6) 0 0 5 0 0 0 0 0 4 6 0 

90642041 ครัวเด็กหอ 

DORM CHEF 

3 (3-0-6) 0 0 7 3 0 5 0 0 0 0 0 

90642042 ศาสตรและศิลปของเนื้อสัตว 

SCIENCE AND ART OF MEATS 

3 (3-0-6) 4 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0 

90642043 ศาสตรของเบอรเกอร  

SCIENCE OF BURGER 

3 (3-0-6) 4 0 5 3 0 3 0 0 0 0 0 

90642044 โลกของไสกรอก 

WORLD OF SAUSAGES 

3 (3-0-6) 3 0 3 3 0 3 0 0 1 2 0 

90642045 เร่ืองเหลา  

BE MY BEV. 

3 (3-0-6) 3 0 3 2 0 5 0 0 2 0 0 

90642046 ไรซ-สาระ  

RICE-SARA 

3 (3-0-6) 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

90642047 หมอตนไม 

TREE DOCTOR 

3 (3-0-6) 4 0 0 0 0 7 0 0 4 0 0 

90642048 ยาและสมุนไพรพาเพลิน  

FUN WITH DRUGS AND HERBS 

3 (3-0-6) 5 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90642049 การใชประโยชนจากจุลินทรียในชีวิตประจำวัน 

MICROBIAL UTILIZATION FOR DAILY LIFE 

3 (3-0-6) 3 3 4 2 0 3 0 0 0 0 0 

90642050 พืชพรรณที่เปนยา 

MEDICINAL PLANTS 

3 (3-0-6) 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

90642051 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือความเปนอยูที่ดีขึ้น 

BIOTECHNOLOGY FOR BETTER LIVING 

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

90642052 จากเสนสาย DNA สูพันธุกรรม 

GENES & GENETICS : FROM HELIX TO HEREDITARY 

3 (3-0-6) 5 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0 

90642053 สาระนารูอณูพันธุศาสตร 

INTERESTING MOLECULAR GENETICS 

3 (3-0-6) 4 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 

90642054 ส่ิงพิทักษรางกาย 

GUARDIANS OF OUR BODIES 

3 (3-0-6) 5 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0 

90642055 จุลินทรียรวมชีพ 

LIVING WITH MICROBES 

3 (3-0-6) 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 

90642056 โรคระบาดในศตวรรษที่ 21 

EPIDEMICS IN THE 21st CENTURY 

3 (3-0-6) 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 

90642057 ภูมิคุมกาย  

IMMUNITY THROUGH MEDIA 

3 (3-0-6) 3 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 

90642058 ความเขาใจในนโยบายสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน 

UNDERSTANDING HEALTH POLICY AND PUBLIC WELFARE 

3 (3-0-6) 5 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 

90642059 การแพทยและวรรณกรรม 

MEDICINE AND LITERATURE 

3 (3-0-6) 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

90642060 คนหาตัวตน 

SELF-DISCOVERY 

3 (3-0-6) 0 0 0 5 3 4 3 0 0 0 0 

90642061 โลกของแมลง 

WORLD OF INSECTS 

3 (3-0-6) 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90642062 เร่ืองกินเร่ืองใหญ  

ALL ABOUT FOOD 

3 (3-0-6) 1 1 4 2 0 3 0 2 2 0 0 

90642063 การพัฒนาสุขภาพแบบองครวม 

HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 1 0 1 5 2 2 3 1 0 0 0 

90642074 อีสปอรต  

E-SPORTS 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 4 3 2 1 0 0 

90642080 การประพันธเพลงเบื้องตน    

INTRODUCTION TO MUSIC COMPOSITION 

3 (3-0-6) 0 0 5 3 0 3 0 0 3 0 1 

90642081 สุนทรียะเพลงแรป  

RAP APPRECIATION 

3 (3-0-6) 4 0 3 3 0 2 0 0 3 0 0 

90642082 สุนทรียะดนตรี 

MUSIC APPRECIATION 

3 (3-0-6) 2 0 2 4 2 3 0 2 0 0 0 

90642083 ศิลปะแหงภาพยนตร 

FILM APPRECIATION 

3 (3-0-6) 2 0 2 3 0 3 3 1 1 0 0 

90642084 สุนทรียะภาพถาย 

PHOTOGRAPHY APPRECIATION  

3 (2-2-5) 3 0 3 4 3 0 0 0 2 0 0 

90642085 วัฒนธรรมรวมสมัย 

CONTEMPORARY CULTURE 

3 (3-0-6) 4 3 2 0 0 3 2 1 0 0 0 

90642086 วัฒนธรรมการออกแบบเบื้องตน 

INTRODUCTION TO DESIGN CULTURE  

3 (3-0-6) 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 

90642087 วัฒนธรรมรอบโลก 

WORLD CULTURE 

3 (3-0-6) 4 3 2 0 0 3 2 1 0 0 0 

90642088 วัฒนธรรมจีนด้ังเดิม 

TRADITIONAL CHINESE CULTURE 

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

90642089 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองจีน 

CHINESE SOCIETY, ECONOMY AND POLITICS 

3 (3-0-6) 5 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 
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90642090 เจาะลึกประเด็นโลก  

GLOBAL INSIDE 

3 (3-0-6) 2 0 0 2 0 3 0 0 5 1 2 

90642091 เอเชียนศึกษา 

ASIAN STUDY  

3 (3-0-6) 4 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0 

90642092 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง 

CIVIC EDUCATION 

3 (3-0-6) 3 0 0 4 2 4 0 0 2 0 0 

90642093 สานสัมพันธกับชุมชน 

COMMUNITY ENGAGEMENT 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 2 3 3 4 3 0 0 

90642094 หลักการพัฒนาชุมชน 

PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT  

3 (3-0-6) 0 0 3 0 0 4 0 4 4 0 0 

90642095 การพัฒนาความมั่นคงแหงชาติ 

NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 3 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 

90642096 วิทยาการทางทหาร 

MILITARY SCIENCE 

3 (3-0-6) 3 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 

90642097 ภูมิปญญาไทยประยุกต 

APPLIED THAI WISDOMS  

3 (3-0-6) 2 0 3 0 2 4 0 2 2 0 0 

90642098 พลวัตสังคมไทย  

DYNAMICS OF THAI SOCIETY 

3 (3-0-6) 2 0 0 5 2 2 0 0 2 0 2 

90642099 สังคมสูงวัยเชิงรุก  

ACTIVE AGING SOCIETY 

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

90642101 นักรีวิว 

REVIEWER 

3 (3-0-6) 4 0 4 0 0 3 0 0 4 0 0 

90642102 นักส่ือสารผานยูทูบ 

YOUTUBER 

3 (3-0-6) 0 0 3 2 0 0 0 2 2 2 4 

90642103 การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล 

LIVING IN DIGITAL SOCIETY 

3 (3-0-6) 0 0 0 3 0 2 2 0 4 0 4 
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90642106 เลาเร่ืองการเดินทางแบบดิจิทัล  

DIGITAL STORYTELLING IN JOURNEY  

3 (3-0-6) 3 3 3 0 0 0 0 0 4 0 2 

90642107 การผลิตส่ือดิจิทัล  

DIGITAL MEDIA PRODUCTION 

3 (3-0-6) 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 7 

90642108 เทคโนโลยีการถายภาพดิจิทัล 

DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY 

3 (2-2-5) 0 0 2 2 0 6 0 0 3 0 2 

90642109 การออกแบบอินโฟกราฟก 

INFOGRAPHIC DESIGN 

3 (3-0-6) 4 0 4 3 0 4 0 0 0 0 0 

90642110 สนุกกับวิทยาศาสตรขอมูล 

FUN WITH DATA SCIENCE 

3 (3-0-6) 4 3 3 0 0 0 0 0 2 0 3 

90642111 สนุกกับการเขียนโคด 

FUN WITH CODING  

3 (3-0-6) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 

90642112 สนุกกับปญญาประดิษฐ  

FUN WITH AI 

3 (3-0-6) 4 2 3 0 0 2 2 0 0 0 2 

90642113 หุนยนตและปญญาประดิษฐ 

ROBOTICS AND AI 

3 (3-0-6) 4 2 3 0 0 2 0 0 0 0 4 

90642114 ฟารมอัจฉริยะ 

SMART FARMING 

3 (3-0-6) 3 3 6 0 0 1 0 0 0 1 1 

90642115 เทคโนโลยีสีเขียวและพลังงานทดแทน  

GREEN TECHNOLOGY AND ALTERNATIVE ENERGY 

3 (3-0-6) 3 3 3 0 0 4 0 0 0 0 2 

90642116 เมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเมือง 

SMART CITY AND CITY INNOVATION 

3 (3-0-6) 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 

90642117 ทักษะการรูสารสนเทศแหงศตวรรษที่ 21  

INFORMATION LITERACY SKILLS FOR THE 21st CENTURY 

3 (3-0-6) 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 

90642118 โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตทางธุรกิจ  

APPLICATION SOFTWARE FOR BUSSINESS 

2 (1-2-3) 2 2 2 0 0 2 0 2 0 3 2 
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90642120 เอ็กเซลเพ่ือความเปนมืออาชีพ 

FROM EXCEL TO EXCELLENT 

3 (3-0-6) 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 

90642121 การวิเคราะหและจัดการขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT WITH COMPUTATIONAL PROGRAM 

3 (3-0-6) 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 

90642122 การใชแอปพลิเคชัน ไมโครคอมพิวเตอร 

INTRODUCTION TO MICROCOMPUTER APPLICATION 

3 (3-0-6) 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 2 

90642123 เทคโนโลยี คอมพิวเตอรดนตรี 

TECHNOLOGY IN MUSICAL SEQUENCING 

3 (3-0-6) 1 0 4 3 0 2 0 0 2 0 3 

90642124 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสำหรับ SDGs 

SCIENCE TECHNOLOGY AND SCIENCE INNOVATION FOR SDGS 

3 (3-0-6) 3 2 4 2 0 2 0 2 0 0 0 

90642125 การดำรงชีพทามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 

LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 

3 (3-0-6) 4 2 0 0 0 3 0 2 4 0 0 

90642126 วิชาเอาตัวรอด 

SURVIVORS 

3 (3-0-6) 4 5 4 0 0 2 0 0 0 0 0 

90642127 รักษโลก 

THINK EARTH  

3 (3-0-6) 5 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

90642128 นิเวศวิทยาและการรักษาส่ิงแวดลอม 

ECOLOGY, CONSERVATION AND ENVIRONMENTALISM 

3 (3-0-6) 5 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

90642129 การทองเที่ยวทางเลือก  

ALTERNATIVE TOURISM 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 5 6 0 4 0 0 0 

90642130 การทองเที่ยวเชิงกีฬา 

SPORTS TOURISM 

3 (3-0-6) 0 0 0 5 2 3 0 2 3 0 0 

90642131 วัฒนธรรมไทยกับการทองเที่ยว 

THAI CULTURE AND TOURISM 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 2 3 0 5 3 0 0 

90642132 ชุมพรศึกษาเพ่ือการทองเที่ยว 

CHUMPHON STUDY FOR TOURISM 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 2 3 0 5 3 0 0 
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90642133 รอบร้ัวชุมพรศึกษา 

CHUMPHON AREA STUDY 

3 (3-0-6) 2 2 2 2 1 3 0 1 2 0 0 

90642134 แผนดินพระจอมเกลาฯ ศึกษา 

KING MONGKUT'S REIGN STUDY 

3 (3-0-6) 4 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 

90642135 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 

3 (3-0-6) 2 1 0 0 2 3 0 3 2 2 0 

90642136 จริยศาสตรและสุนทรียศาสตร 

ETHICS AND AESTHETICS 

3 (3-0-6) 2 1 0 4 5 2 1 0 0 0 0 

90642137 ดูละครแลวยอนดูตัว  

SERIES IN DAILY LIFE 

3 (3-0-6) 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

90642138 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 3 2 0 4 1 2 3 0 0 0 0 

90642140 ภูมิคุมกันทางใจ 

IMMUNITY OF MIND  

3 (3-0-6) 2 2 0 4 2 0 3 0 2 0 0 

90642142 จิตวิทยาสำหรับการส่ือสาร 

PSYCHOLOGY IN COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 

90642143 ชีวิตออกแบบได 

DESIGNING YOUR LIFE 

3 (3-0-6) 1 1 2 4 2 0 2 2 1 0 0 

90642144 กระจกสองใจ  

MAGIC MIRROR 

3 (3-0-6) 2 0 0 5 0 0 3 3 2 0 0 

90642145 พลังแหงบุคลิกภาพ 

POWER OF PERSONALITY  

3 (3-0-6) 0 0 0 5 0 2 2 3 3 0 0 

90642146 เปล่ียนความคิด ชีวติเปล่ียน 

POWER OF CHANGE 

3 (3-0-6) 2 2 2 4 0 2 3 0 0 0 0 

90642147 ทักษะแหงความสุข 

HAPPINESS SKILLS 

3 (3-0-6) 2 0 2 3 3 0 5 0 0 0 0 
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90642148 ศิลปะการพัฒนาอารมณ 

ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 2 2 0 2 2 0 5 0 2 0 0 

90642149 ศิลปะสรางสรรคเพ่ือพัฒนาอารมณและจิตวิญญาณ 

IMAGINATIVE ART 

3 (3-0-6) 0 0 4 5 0 4 0 0 2 0 0 

90642150 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

ART IN EVERYDAY LIFE 

3 (3-0-6) 0 0 7 3 0 5 0 0 0 0 0 

90642151 มนุษยกับศิลปะ 

MAN AND ART 

3 (3-0-6) 3 2 3 2 0 1 2 0 2 0 0 

90642152 ปนสุข 

JOY OF SHARING 

3 (3-0-6) 0 0 0 3 2 0 3 5 2 0 0 

90642153 ความเขาใจในพฤติกรรมมนุษย  

UNDERSTANDING HUMAN BEHAVIOR 

3 (3-0-6) 4 0 0 3 0 2 3 3 0 0 0 

90642154 ลมใหเปน 

FAIL-ABLE 

3 (3-0-6) 4 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 

90642156 ฮวงจุย 

FENG SHUI 

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

90642157 โหราศาสตรไทย   

THAI ASTROLOGY 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 3 5 0 0 5 0 0 

90642158 มุมมองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมสมัย 

CONTEMPORARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 3 3 3 0 0 4 0 0 2 0 0 

90642159 จิตวิทยาเบื้องตน 

INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 

3 (3-0-6) 0 0 0 5 0 0 5 3 2 0 0 

90642161 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส 

ELECTRONIC MUSIC HISTORY 

3 (3-0-6) 2 0 4 2 2 0 0 0 2 0 5 

90642162 พรอมสูวัยทำงาน 

READY TO WORK 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 0 
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90642163 โดดเดนดวยจุดแข็ง 

STAND OUT WITH STRENGTHS 

3 (3-0-6) 2 0 0 5 0 0 0 5 0 3 0 

90642164 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาสำหรับผูประกอบการ 

INTELLECTUAL PROPERTY LAWS FOR ENTREPRENEUR 

3 (3-0-6) 4 4 2 0 2 2 0 0 0 1 0 

90642167 จังหวะชีวิต 

SLICE OF LIFE 

3 (3-0-6) 3 2 2 3 1 3 0 0 0 0 1 

90642168 เร่ืองนารูของพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม 

INTERESTING TOPICS IN MEDICINAL PLANTS FOR WELLNESS AND AESTHETICS 

3 (3-0-6) 3 2 2 3 1 3 1 0 0 0 0 

90642169 กัญชาเพ่ือชีวิต 

CANNABIS FOR LIFE 

3 (3-0-6) 3 2 2 3 1 3 1 0 0 0 0 

90642170 ตรรกศาสตรเบื้องตน 

INTRODUCTION TO LOGIC 

3 (3-0-6) 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90642175 เปตอง 

PETANQUE 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642176 รักบี้ฟุตบอล  

RUGBY FOOTBALL 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642177 ฟุตบอล 

SOCCER 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642178 ซอฟบอลและเบสบอล  

SOFTBALL & BASEBALL 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642179 เทนนิส  

TENNIS 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 



 141  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90642180 วอลเลยบอล  

VOLLEYBALL 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642181 กอลฟ  

GOLF 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642182 แบดมินตัน  

BADMINTON 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642183 บาสเกตบอล 

BASKETBALL 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642184 หมากกระดาน 

CHESS 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 4 6 0 0 0 0 

90642185 คาราเต 

KARATE 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642186 ยิงปน 

SHOOTING 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642187 เทเบิลเทนนิส  

TABLE TENNIS 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642188 เทควันโด 

TAEKWONDO 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642189 ยูโด  

JUDO 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642190 วิธีการออกแบบเพ่ือสรางนวัตกรรม 

DESIGN METHODS FOR INNOVATION 

3 (3-0-6) 2 4 6 0 0 3 0 0 0 0 0 
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90642191 การตีความและการใชเหตุและผล 

INTERPRETATION AND ARGUMENT 

3 (3-0-6) 4 3 0 2 0 0 4 0 2 0 0 

90642192 ฟนดาบสากล 

FENCING 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642193 ฟุตซอล 

FUTSAL 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642194 ลีลาศ 

DANCESPORT 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642195 บริดจ 

BRIDGE 

3 (2-2-5) 0 0 0 5 0 6 4 0 0 0 0 

90642196 ผูฝกสอนการออกกำลังกายสวนบุคคล 

PERSONAL TRAINER 

3 (2-2-5) 5 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 

90642197 การดำน้ำเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

DIVING FOR ECOTOURISM 

3 (2-2-5) 1 1 0 2 2 2 3 1 3 0 0 

90642198 ขับรองประสานเสียง  

CHORUS 

3 (2-2-5) 0 0 5 2 2 2 1 0 3 0 0 

90642199 บูรณาการงานสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบ 

INTEGRATED CREATIVE ART AND DESIGN 

3 (1-4-4) 0 3 1 1 1 0 5 1 1 2 0 

90642200 ดาราโหราศาสตร 

ASTROLOGY 

3 (3-0-6) 4 0 3 0 0 3 0 0 2 3 0 

กลุมทักษะการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS) 

90643001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 1 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 1 

1 (0-2-1) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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90643002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 2 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 2 

2 (0-4-2) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90643003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 3 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 3 

3 (0-6-3) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90643004 ผูนำพลังบวก 

POSITIVE POWER LEADER 

3 (3-0-6) 0 0 2 3 0 0 2 5 3 0 0 

90643005 นักเปล่ียนโลก 

THE DISRUPTOR 

3 (3-0-6) 2 2 2 0 0 1 0 6 1 0 1 

90643006 การจัดการและผูนำสมัยใหม 

MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 0 4 0 6 5 0 0 

90643007 ภาวะผูนำสำหรับคนรุนใหม 

NEXT GEN LEADERSHIP 

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

90643008 ศาสตรการตอรอง  

SCIENCE OF NEGOTIATION 

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

90643010 การตลาดรวมสมัย  

CONTEMPORARY MARKETING 

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

90643012 การทำงานเปนทีม  

TEAMWORK 

3 (3-0-6)  0 0 0 0 3 3 3 4 2 0 0 

90643013 การจัดการเชิงอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL MANAGEMENT 

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

90643014 ความรูทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ 

GENERAL BUSINESS 

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

90643015 การบัญชีทางธุรกิจสำหรับคนรุนใหม 

BUSINESS ACCOUNTING FOR NEW GEN  

3 (3-0-6) 8 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 

90643016 สนุกกับธุรกิจออนไลน  

FUN WITH ONLINE BUSINESS 

3 (3-0-6) 0 0 4 0 0 3 0 0 0 5 3 
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90643018 ธุรกิจระหวางประเทศ  

INTERNATIONAL BUSINESS 

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

90643019 เศรษฐศาสตรกับการเปนผูประกอบการ 

ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP 

3 (3-0-6) 2 2 0 0 0 2 0 2 2 5 0 

90643020 นักพัฒนาธุรกิจสรางสรรค  

INNOVATIVE ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 0 0 3 0 0 3 0 0 3 4 2 

90643021 ผูประกอบการสมัยใหม 

MODERN ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 0 0 4 0 0 3 0 0 3 5 0 

90643022 ผูประกอบการทางสังคม 

SOCIAL ENTREPRENEURS 

3 (3-0-6) 0 0 5 0 0 0 0 0 4 6 0 

90643023 ผูประกอบการเทคโนโลยี 

TECHNOPRENEURS 

3 (3-0-6) 2 2 2 0 0 1 0 1 1 6 0 

90643024 ฟารมสุข  

HAPPINESS FARMS 

3 (3-0-6) 2 2 1 0 2 2 2 0 0 2 2 

90643025 เสนทางสู IPO 

ROAD TO IPO 

3 (3-0-6) 3 3 2 0 0 0 2 0 0 5 0 

90643026 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 

INVESTMENT PLANNING 

3 (3-0-6) 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90643027 มนุษย เงิน และคณิตศาสตร  

MAN, MONEY AND MATH 

3 (3-0-6) 4 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 

90643028 มือใหม (หัด) เลนหุน 

SMART TIPS FOR BEGINNING INVESTERS  

3 (3-0-6) 2 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0 

90643029 เศรษฐกิจดิจิทัล 

DIGITAL ECONOMY 

3 (3-0-6)  0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 

90643030 เศรษฐศาสตรทั่วไป และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ   

GENERAL ECONOMICS AND PROJECT FEASIBILITY STUDY 

3 (3-0-6) 2 2 2 0 0 2 0 3 0 4 0 
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90643031 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21  

CIRCULAR ECONOMIC LIFESTYLE FOR 21st CENTURY  

3 (3-0-6) 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

90643032 ปกหมุดเศรษฐกิจ  

BCG ECONOMY IN ACTION 

3 (3-0-6) 3 3 3 0 0 1 0 2 2 1 0 

90643034 การจัดการกับความคิดสรางสรรค 

MANAGEMENT AND CREATIVITY 

3 (3-0-6) 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 

90643035 การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม  

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 3 0 0 5 0 4 0 0 0 0 3 

90643036 การจัดการความรูเพ่ือการบริหารโครงการ  

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR PROJECT MANAGEMENT 

3 (3-0-6)  4 0 3 5 0 3 0 0 0 0 0 

90643037 การบริหารงานภาครัฐและนโยบายสาธารณะในศตวรรษที่  21 

PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY IN THE 21st CENTURY 

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

90643038 ศัลยกรรมชีวิต  

REBRANDING 

3 (3-0-6)  5 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 

90643039 นวัตกรรม สจล. 

KMITL INNOVATION 

3 (3-0-6)  5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 

90643040 ผูนำในฐานะโคช 

LEADERSHIP AS A COACH 

3 (3-0-6)  0 0 0 2 0 0 0 7 3 3 0 

90643041 ธรรมาภิบาลสากล 

GLOBAL GOVERNANCE 

3 (3-0-6)  3 0 0 2 1 0 0 4 1 0 2 

90643042 ฮารดเพาเวอรและซอฟทเพาเวอร 

HARD POWER AND SOFT POWER 

3 (3-0-6)  4 2 2 0 0 3 0 1 1 0 2 

90643043 ธุรกิจดนตรี 

MUSIC BUSINESS 

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

90643044 ลีนสตารทอัพและแนวคิดธุรกิจแบบคลองตัว 

LEAN STARTUP AND AGILE BUSINESS 

3 (3-0-6) 2 3 2 0 0 0 0 2 2 4 0 
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90643045 การจัดการนวัตกรรม 

INNOVATION MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS) 

90644001 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการส่ือสาร 1 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 1 

1 (0-2-1) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

90644002 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการส่ือสาร 2 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 2 

2 (0-4-2) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

90644003 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการส่ือสาร 3 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 3 

3 (0-6-3) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

90644009 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องตน 

BASIC ENGLISH PRONUNCIATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 2 2 0 2 7 0 0 

90644010 การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 

3 (3-0-6) 0 0 2 0 0 4 0 0 9 0 0 

90644011 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 0 4 0 2 9 0 0 

90644012 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0 

90644013 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

3 (3-0-6) 0 0 2 2 0 4 0 0 7 0 0 

90644014 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวิชาชีพ  

ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

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

90644015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอ  

ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 0 5 0 0 8 0 0 

90644016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  

ENGLISH FOR INDUSTRY 

3 (3-0-6) 0 0 3 0 0 5 0 0 7 0 0 
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90644017 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ  

ENGLISH FOR BUSINESS 

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

90644018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 

ENGLISH FOR MARKETING 

3 (3-0-6) 0 0 2 2 0 2 0 2 7 0 0 

90644019 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  

ENGLISH FOR MANAGEMENT 

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

90644020 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจขาวสาร 

ENGLISH FOR MEDIA 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 1 3 0 0 5 0 4 

90644022 ภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ  

ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 

3 (3-0-6) 1 0 0 2 0 5 0 0 7 0 0 

90644023 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน  

ENGLISH FOR WORK PREPARATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 3 0 5 0 0 7 0 0 

90644024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยวและการเดินทาง  

ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 

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

90644025 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานสถาปตยกรรม 

ENGLISH FOR ARCHITECTURAL ARTS & DESIGN COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 2 2 2 0 0 4 0 0 5 0 0 

90644026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานสถาปตยกรรม 

ENGLISH FOR ARCHITECTURAL ARTS & DESIGN PRESENTATION 

3 (3-0-6) 0 0 4 0 0 3 0 0 5 0 3 

90644027 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนพรรณนา 

ENGLISH FOR NARRATIVE WRITING 

3 (3-0-6) 0 0 5 0 0 3 0 0 7 0 0 

90644028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบ 

ENGLISH FOR DESIGN  

3 (3-0-6) 0 0 2 2 0 5 0 0 6 0 0 

90644029 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขภาพ 

ENGLISH FOR HEALTH PROFESSIONS 

3 (2-2-5) 0 0 0 2 0 5 0 0 8 0 0 

90644030 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ 

ENGLISH FOR PUBLIC RELATIONS  

3 (3-0-6) 0 0 2 2 0 3 0 2 6 0 0 
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90644031 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

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

90644032 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน  

ENGLISH FOR AVIATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 0 6 0 0 7 0 0 

90644033 การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 

WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 

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

90644034 การเขียนทางเทคนคิ  

TECHNICAL WRITING 

3 (3-0-6) 3 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 

90644035 การอานและเขียนเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ACADEMIC READING AND WRITING FOR HEALTH SCIENCES 

3 (2-2-5) 2 2 0 2 0 3 0 0 6 0 0 

90644036 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 4 0 0 8 0 0 

90644037 การส่ือสารขามวัฒนธรรม 

CROSS CULTURAL COMMUNICATION  

3 (3-0-6) 0 0 0 4 4 0 0 0 7 0 0 

90644039 ทักษะการส่ือสารผานการอภิปราย  

COMMUNICATION SKILLS THROUGH DEBATE 

3 (3-0-6) 4 0 0 0 0 2 2 2 5 0 0 

90644040 ทักษะการส่ือสารผานละคร 

COMMUNICATION SKILLS THROUGH DRAMA 

3 (3-0-6) 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 

90644041 ภาษาอังกฤษจากส่ือบันเทิง  

ENGLISH FROM ENTERTAINMENT MEDIA 

3 (3-0-6) 6 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 

90644042 การส่ือสารและการนำเสนออยางมืออาชีพ  

PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 

3 (3-0-6) 2 2 2 0 0 1 0 0 6 0 2 

90644043 การพูดในที่สาธารณะ  

PUBLIC SPEAKING 

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

90644044 พูดได พูดดี พูดเปน  

BEST SPEECH 

3 (3-0-6) 1 0 2 0 0 2 2 2 6 0 0 



 149  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90644045 การคนควาและการเขียนรายงาน   

RESEARCH PAPER WRITING 

3 (3-0-6) 2 1 1 0 0 5 0 0 4 0 2 

90644046 การฟงและการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 

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

90644047 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเชงิสรางสรรค 

DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

3 (3-0-6) 0 0 5 0 0 4 0 0 6 0 0 

90644048 ภาษาในสังคมไทย 

LANGUAGE IN THAI SOCIETY 

3 (3-0-6) 0 0 3 3 0 4 0 0 5 0 0 

90644049 ภาษาไทยเพ่ือการสรางสรรค 

THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 

3 (3-0-6) 0 0 4 0 0 3 0 3 5 0 0 

90644050 การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน 

THAI WRITING IN WORKPLACE 

3 (3-0-6) 0 0 3 4 0 3 0 0 5 0 0 

90644051 ภาษาไทยสำหรับทันตแพทย 

THAI FOR DENTAL PROFESSIONS 

3 (3-0-6) 1 0 0 2 0 5 0 0 7 0 0 

90644052 ศิลปะการส่ือสารสำหรับมืออาชีพดานอาหาร 

COMMUNICATION IN THAI FOR CULINARY PROFESSIONALS 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 0 3 2 1 6 1 0 

90644053 การฟงและการพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน 

FUNDAMENTAL CHINESE FOR LISTENING AND SPEAKING 

3 (3-0-6) 4 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 

90644054 การอานและเขียนภาษาจีนพ้ืนฐาน   

FUNDAMENTAL CHINESE READING AND WRITING 

3 (3-0-6) 2 2 2 2 0 3 0 0 4 0 0 

90644055 ไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน และสำนวนและสุภาษิตภาษาจีน 

BASIC CHINESE GRAMMAR AND CHINESE IDIOMS AND PROVERBS 

3 (3-0-6) 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 

90644056 วัฒนธรรม สำนวนและสุภาษิตจีน  

CHINESE CULTURE IDIOMS AND PROVERBS 

3 (3-0-6) 0 0 3 0 0 5 0 0 7 0 0 

90644057 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร         

CHINESE FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 0 3 0 3 7 0 0 
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90644058 ภาษาจีนฉบับแฟนดอม  

CHINESE FANDOM 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 

90644059 ภาษาจีนเพ่ือการทองเที่ยว  

CHINESE FOR TRAVEL  

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 5 0 0 7 0 0 

90644060 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 

GERMAN FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 0 5 0 3 7 0 0 

90644061 ภาษาเยอรมันเพ่ื่ือการทำงานและธุรกิจ 

GERMAN FOR WORK AND BUSINESS 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 0 5 0 3 7 0 0 

90644062 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร         

JAPANESE FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 0 0 0 2 0 3 0 3 7 0 0 

90644063 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเที่ยว 

JAPANESE FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 5 0 0 7 0 0 

90644064 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว 

KOREAN FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 5 0 0 7 0 0 

90644065 ภาษาเวียดนามเพ่ือการทองเที่ยว 

VIETNAMESE FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 5 0 0 7 0 0 

90644066 ภาษามาเลยเพ่ือการทองเที่ยว 

MALAY FOR TRAVEL 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 3 5 0 0 7 0 0 

90644067 สนทนาภาษาจีนเพ่ือไอที 

CHINESE CONVERSATION FOR IT 

3 (3-0-6) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

90644068 รูจีนใหไดเงิน 

HOW TO MAKE MONEY WITH CHINESE 

3 (3-0-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 

90644069 ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

FOUNDATION JAPANESE 

3 (3-0-6) 3 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0 
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90644070 การส่ือสารนวัตกรรม 

INNOVATIVE COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 0 0 4 2 0 0 0 0 5 0 4 

90644070 ภาษามือเบื้องตนเพ่ือการส่ือสาร 

INTRODUCTION TO SIGN LANGUAGE FOR COMMUNICATION 

3 (3-0-6) 2 2 0 2 0 4 0 0 5 0 0 
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ภาคผนวก ฉ 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา สำหรับกลุมทักษะเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการเทียบโอน 

รหัสวิชาดังตอไปนี้ กำหนดเพื่อการเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา

แบบสะสมหนวยกิต ตามนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) 

รหัสตำแหนงที่ 1-2 หมายถึง  รหัสประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กำหนดเปน 90 

รหัสตำแหนงที่ 3-4 หมายถึง  รหัสประจำเลมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กำหนดเปน 64 

รหัสตำแหนงที่ 5  หมายถึง  รหัสประจำกลุมทักษะ     กำหนดเปน  5    

     5 = กลุมทักษะเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning Skills)  

รหัสตำแหนงที่ 6-8  หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชา กำหนดเปน 001 - 999 

 

รายชื่อวิชาในกลุมทักษะเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning Skills) 

90645001 การคิดวิเคราะห 

ANALYTICAL THINKING 

1 (1-0-2) 

90645002 การคิดเชิงสรางสรรค 

CREATIVE THINKING 

1 (1-0-2) 

90645003 การคิดเชิงนวัตกรรม 

INNOVATIVE THINKING 

1 (1-0-2) 

90645004 การคิดเชิงบวก 

POSITIVE THINKING 

1 (1-0-2) 

90645005 การแกปญหา 

PROBLEM SOLVING 

1 (1-0-2) 

90645006 การคิดเชิงกลยุทธ 

STRATEGIC THINKING 

1 (1-0-2) 

90645007 การคิดเชิงระบบ 

SYSTEM THINKING 

1 (1-0-2) 

90645008 แนวโนมการศึกษาดานวิศวกรรม 

EMERGING TRENDS IN ENGINEERING 

1 (1-0-2) 

90645009 สูกับขาวปลอม 

FIGHTING FAKE NEWS 

1 (1-0-2) 
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90645010 รูทันดิจิทัล 

DIGITAL LITERACY 

1 (1-0-2) 

90645011 อินเทอรเน็ตพ้ืนฐานของสรรพสิ่ง  

BASIC INTERNET OF THINGS (IOT) 

2 (1-2-3) 

90645012 คอมพิวเตอรทางธุรกิจเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห 

COMPUTER FOR DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING 

PROCESS 

2 (1-2-3) 

90645013 การฟนฟูพลังใจ 

RESILIENCE QUOTIENT 

1 (1-0-2) 

90645014 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

PSYCHOLOGY OF SELF-DEVELOPMENT 

2 (2-0-4) 

90645015 การสรางมนุษยสัมพันธกับการสื่อสาร 

HUMAN RELATIONSHIP AND COMMUNICATION 

2 (2-0-4) 

90645016 การตลาดยุคคอนเทนท 

CONTENT MARKETING 

1 (1-0-2) 

 

คำอธิบายรายวิชา 
90645001 การคิดวิเคราะห ์ 1 (1-0-2) 

 ANALYTICAL THINKING  

                ฝึกกระบวนการคิดเพื่อจาํแนกแจกแจงองคป์ระกอบต่างๆของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  และหาความสัมพันธ์เชิง

เหตผุลระหวา่งองคป์ระกอบเหลา่นัน้  เพื่อคน้หาสาเหตทุี่แทจ้รงิของส่ิงที่เกิดขึน้  โดยมาจากสมมติุฐานที่วา่  ทกุส่ิงที่เกิด

ขึน้มานัน้  ย่อมมีที่มาที่ไป  ย่อมมีเหตมีุผล  และมีองคป์ระกอบย่อยๆซอ่นอยู่ภายใน 

                Study and practice thinking process for breaking down the components and for discovering 

the correlation between them to find the cause of the event following the set of hypothesis. 

 

90645002 การคิดเชิงสรา้งสรรค ์ 1 (1-0-2) 

 CREATIVE THINKING  

                เรียนรูห้ลกัการการคิดอย่างสรา้งสรรค ์และฝึกกระบวนการคิดคน้และการแสดงจินตนาการในเรื่องต่างๆ 

รวมทัง้การเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมสรา้งสรรคต์่างๆ เรียนรูต้วัอย่างบริษัทที่สรา้งนวตักรรมทัง้บรษัิทในตาํนานและ

บรษัิทรว่มสมยัเพื่อเรยีนรูว้ิธีการคิดอย่างสรา้งสรรคใ์นโลกการทาํงานจรงิ 

                Explore the concept of creative thinking and practice discovering and expressing your 

imagination in various areas of creativity and engaging in meaningful creative activities individually as well 

as in teamsways Study historic and contemporary examples of innovative companies and highly creative 

individuals who are leaders in creative endeavours and enterprises in various fields. 
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90645003 การคิดเชิงนวตักรรม 1 (1-0-2) 

 INNOVATIVE THINKING  

                ฝึกกระบวนการคิดแบบนอกกรอบโดยคิดส่ิงที่แตกต่างไปจากเดิม ฝึกลดความคิดที่ปิดกั้นความคิด

สรา้งสรรค ์ใชปั้ญหาหรอืแนวโนม้เป็นตวัตัง้ในการสรา้งนวตักรรมส่ิงใหม่ๆ 

                Study and practice how to think out-of-the-box, training to reduce the barriers that block the 

creativity of thinking, and using a problem or trends to create the new innovations. 

 

90645004 การคิดเชิงบวก 1 (1-0-2) 

 POSITIVE THINKING  

                ฝึกเทคนิคกระบวนการคิดที่เกิดจากการมองส่ิงตา่งๆ อย่างเขา้ใจ ยอมรบัในส่ิงที่เกิดขึน้      ฝึกมองต่างมมุ

ในเรื่องเชิงลบโดยพยายามหาเหตแุละผลที่เป็นประโยชนท์างดา้นบวก ใหเ้กิดประโยชนก์บัตนเองและผูอ้ื่น และฝึกวิธี

คิดเพื่อสรา้งกาํลงัใจ มีแรงจงูใจที่จะตอ่สูก้บัชีวิต กลา้ที่จะเผชิญชีวิต หรอือยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

                Study and practice the process of thinking from different perspective, accepting the 

consequence event, training to think positively in negative topics, using the reasons to support the causes, 

training to think for encouraging life and to live in society. 

 

90645005 การแกปั้ญหา 1 (1-0-2) 

 PROBLEM SOLVING  

                       ฝึกกระบวนการคิดแบบมีตรรกะ และแกปั้ญหาแบบเป็นระบบ รวมไปถึงการรูจ้กัเครื่องมือการเก็บ 

การเขียน การนาํเสนอขอ้มลูเพื่อการมองเห็นปัญหาหรอืส่ิงที่ควรปรบัปรุง การเลือกแนวทางการแกปั้ญหาที่ดีที่สดุเม่ือมี

มากกวา่ 1 แนวทาง 

                Study and practice process of logical thinking and systematic thinking, understand the tools 

for collecting, writing and presenting data for representing problems and their solutions, training to make 

decision of the best solution. 

 

90645006 การคิดเชิงกลยทุธ ์ 1 (1-0-2) 

 STRATEGIC THINKING  

                ฝึกกระบวนการพฒันาความคิดใหเ้ป็นนกัคิดเชิงกลยทุธ ์ฝึกวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นการคิดเชิงกล

ยุทธ ์วิธีการวิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็งดว้ย SWOT การฝึกคิดเชิงกลยุทธใ์นการกาํหนดเลือกส่ิงที่เหมาะสมทดแทนส่ิงที่

ตอ้งสญูเสียในสถานการณท์ี่จาํเป็น 

                Practice steps to develop a strategic mindset, how to analyze information effectively to support 

strategic thinking, how to do SWOT analysis, determineing the most appropriate trade-off in a given situation. 

 

90645007 การคิดเชิงระบบ 1 (1-0-2) 

 SYSTEM THINKING  
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                ฝึกการคิดเชิงระบบโดยเรียบเรียงความคิดประเด็นต่างๆ ใหเ้ป็นภาพรวมที่แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยง

อย่างชดัเจน โดยฝึกแยกส่วนประกอบย่อย ๆ ใหเ้ห็นความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงจากส่วนย่อยไปหา  ส่วนใหญ่ เป็นการคิด

อย่างมีเหตมีุผล เนน้การแกปั้ญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้ง แม่นยาํ รวดเรว็ 

              Study and practice the system of thinking with varieties of topics to see the connection, 

practice to break down the components for building connection from minor to major parts, giving the 

reasoning of thinking. 

 

90645008 แนวโนม้การศกึษาดา้นวิศวกรรม 1 (1-0-2) 

 EMERGING TRENDS IN ENGINEERING   

                ศึกษาเก่ียวกับโครงสรา้งหลักสูตรและรายวิชาในแต่ละสาขาวิชา ผูเ้รียนจะไดร้บัการแนะนาํใหรู้จ้ักกับ

แนวโนม้ที่เกิดขึน้ใหม่ในดา้นวิศวกรรม  โดยจะมีการนาํเสนอโอกาสในการวิจยัใหม่ ๆ รวมถึงสายงานการวิจยัของคณะ

ดว้ย วิชานีนี้ย้งักล่าวถึงการเรียนรูพ้ืน้ฐานและจริยธรรมในการทาํงานและการเตรียมทกัษะการประกอบอาชีพใหก้ับ

ผูเ้รยีน 

                This course consists of a series of lectures given by different faculty members and 

distinguished speakers from the academic and industries. The lectures are designed to provide students 

a good understanding of each curriculum structure and the courses in each subject areas. Students will 

be introduced to emerging trends in Engineering and the relevance of our courses. New courses and 

research opportunities will be presented, including the faculty's research fields. The course also discusses 

basic learning and working ethics and prepares students career-making skills. Pass/Fail, required to 

graduate. 

 

90645009 สูก้บัข่าวปลอม 1 (1-0-2) 

 FIGHTING FAKE NEWS  

                ศึกษานิยามของคาํว่า Fake News รูปแบบของ Fake News เช่น การเสียดสีหรือตลก การโยงมั่ว การทาํ

ใหเ้ขา้ใจผิด การปลอม การตดัตอ่ วิธีการสงัเกต และการวิเคราะหก่์อนการตดัสินใจเผยแพร ่

                Study and practice to understand the meaning and pattern of fake news including sarcasm, 

fallacies which leads to the misunderstanding, to apply identification technique of fake news using 

observation and evaluation before sharing content. 

 

90645010 รูท้นัดิจิทลั 1 (1-0-2) 

 DIGITAL LITERACY  

                ทกัษะในการนาํเครื่องมือ อปุกรณ ์และเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีอยู่ในปัจจบุนัมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ใน

การส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานรว่มกนั หรือใชเ้พื่อพฒันากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานในองคก์รใหมี้

ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 



 156  มคอ.2 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

                Study and practice the process of making content marketing, content strategy, content 

planning and the process of professionally building the team for creating the content and preparing the 

media for content producing, the ways to evaluate and report the successful of the content. 

 

90645011 อินเทอรเ์น็ตพืน้ฐานของสรรพส่ิง  2 (1-2-3) 

 BASIC INTERNET OF THINGS (IOT)  

                ศึกษาหลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ( Internet of Things) platform ของ Internet of Things 

องคป์ระกอบดา้น Hardware และ Software เทคโนโลยีที่ช่วยใหส้รรพส่ิงรบัรูข้อ้มูลแวดลอ้ม เทคโนโลยีการส่ือสารทั้ง

แบบมีสายและไรส้าย เครือข่ายเซ็นเซอร ์การส่งผ่านขอ้มูลซิงโครนัสและอะซิงโครนสัชนิดของการส่งขอ้มูล แอนะล็อก

ดิจิทลั ชนิดของการส่ือสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบจาํลอง OSI

และ TCP/IPโทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โพรโตคอลและส่ือสัญญาณหมายเลขไอพี โครงสรา้งระดับกายภาพ ระบบ

เครอืข่ายระดบัและประเภทตา่ง ๆ 

                Principle of Internet of Thinks (IOT); hardware and software components that connect to IoT 

devices and sensors; the type of data transmission; synchronous and asynchronous, analog, digital, types 

of communications, computer networks, Internet networks, network architecture, OSI Model and TCP/IP 

Model, topology, network devices, protocols and IP Address, physical structure, network systems. 

 

90645012 คอมพิวเตอรท์างธุรกิจเพื่อพฒันากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห ์ 2 (1-2-3) 

 COMPUTER FOR DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING PROCESS  

                การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์างธุรกิจเพื่อช่วยในการวิเคราะห ์การเขียนโปรแกรมเพื่อเช่ือมโยงขอ้มลูและ

การวิเคราะหข์อ้มลู การแสดงผลและการสรุปผลขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ การพยากรณข์อ้มลู

เพื่อการวิเคราะหค์วามเส่ียง 

                Using business computer for analytical thinking; programming for data analysis, data processing; 

data analysis for business decisions; forecasting and risk analysis. 

 

90645013 การฟ้ืนฟพูลงัใจ 1 (1-0-2) 

 RESILIENCE QUOTIENT  

                การสรา้ง Growth mindset เพื่อกา้วขา้มความผิดพลาดหรือลม้เหลวไม่ว่าสถานการณท์ี่พบจะเป็นเช่นไร 

การสรา้งมุ่งมั่นกบัเปา้หมายในการทาํงานเพื่อไปตอ่ขา้งหนา้ 

                Study and practice to build the growth mindset for step over the failure, to set the goal 

achievement of life for better living. 

 

90645014 จิตวิทยาเพื่อการพฒันาตนเอง 2 (2-0-4) 

 PSYCHOLOGY OF SELF-DEVELOPMENT  
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                การพฒันาเอกลกัษณส์่วนบคุคล ศาสตรแ์ห่งการรูจ้กัตนเอง โครงสรา้งประสบการณข์องตนเอง การคน้หา

แรงจงูใจในตนเอง การประเมินตนเอง การยืนยนัตนเองที่เป็นแรงกระตุน้ที่จะยืนยนัภาพพจนข์องตนเอง การเรียนรูท้ี่จะ

ปรบัปรุงตนเอง  การสรา้งแนวคิดของตนเอง 

                Developing a personal identity; the science of self; self-concept, self-schema, self-motives, 

self-assessment, self-verification, self-enhancement, shaping of our self-concept. 

 

90645015 การสรา้งมนษุยสมัพนัธก์บัการส่ือสาร 2 (2-0-4) 

 HUMAN RELATIONSHIP AND COMMUNICATION  

                ศกึษาหลกัการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุย ์ศกึษาทฤษฎี ขัน้ตอน และกระบวนการในการจดัการและ

แนวทางในการศกึษาความสมัพนัธแ์ละการส่ือสาร หลกัการส่ือสาร ทกัษะการส่ือสาร ไปสูก่ารปฏิบติัที่มีประสิทธิผล 

                Study principle of human relationship; theory, procedure, process, management, and 

approach; relationship and communication; principle of communication; effective communication skill 

and practice. 

 

90645016 การตลาดยคุคอนเทนท ์ 1 (1-0-2) 

 CONTENT MARKETING  

                ขั้นตอนของการทาํ Content Marketing การวางกลยุทธ์คอนเทนต ์การวางแผนคอนเทนต ์การสรา้ง

ทีมงาน Content แบบมืออาชีพ หลักการเตรียมรูปภาพและเขียนบทความ Content ใหด้ึงดูดใจ รวมถึงการวัดผล 

Content ที่ธุรกิจควรรู ้

                Study and practice the process of making content marketing, content strategy, content 

planning and the process of professionally building the team for creating the content and preparing the 

media for content producing, the ways to evaluate and report the successful of the content . 
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ภาคผนวก ช 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่องเพื่อการเทียบโอน 

รหัสวิชาดังตอไปน้ี กำหนดเพ่ือการเทียบโอนสำหรับหลักสูตรตอเน่ืองเทาน้ัน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566) 

รหัสตำแหนงที่ 1-2 หมายถึง  รหัสประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   กำหนดเปน 90 

รหัสตำแหนงที่ 3  หมายถึง  รหัสประจำหลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง  กำหนดเปน 9 

รหัสตำแหนงที่ 4-5 หมายถึง  ป พ.ศ. ทีเ่ริ่มกำหนดใชรายวิชา   กำหนดเปน 64 

รหัสตำแหนงที่ 6  หมายถึง  รหัสประจำกลุม        กำหนดเปน  0-4 

1 = กลุมทักษะสงเสริมอัตลักษณสถาบันฯ 

2 = กลุมทักษะดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ  

     3 = กลุมทักษะดานการจัดการและภาวะความเปนผูนำ 

     4 = กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร   

รหัสตำแหนงที่ 7-8  หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชา 

 

รายชื่อวิชาตามกลุม 

กลุมทักษะดานบุคคลและทักษะสงเสริมวิชาชีพ (PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS)  55 รายวิชา 

90964201 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1 1 (0-2-1) 

 PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 1  
90964202 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2 2 (0-4-2) 

 PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 2  
90964203 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 3 (0-6-3) 

 PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 3  
90964204 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 1 (0-2-1) 

 INFORMATION FOR LEARNING  
90964205 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 1 (0-2-1) 

 PHYSICAL EDUCATION FOR CAREERS   
90964206 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 1 (0-2-1) 

 SOCIAL DANCE FOR ASSOCIATION  
90964207 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 1 (1-0-2) 

 QUALITY OF LIFE FOR WORK   
90964208 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน 2 (2-0-4) 

 IMPROVING HEALTH TECHNIQUE FOR CAREERS   
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90964209 สุขภาพชุมชน 2 (2-0-4) 

 COMMUNITY HEALTH   
90964210 การคิดอยางเปนระบบ 2 (2-0-4) 

 SYSTEMATIC THINKING   
90964211 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม 3 (3-0-6) 

 LIFE SKILL DEVELOPMENT FOR HEALTH AND SOCIETY  
90964212 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา 3 (3-0-6) 

 HEALTHY MANAGEMENT FOR LEADERSHIP   
90964213 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3 (3-0-6) 

 BEHAVIORAL RECREATION AND SELF DEVELOPMENT  
90964214 ชีวิตกับสังคมไทย 3 (3-0-6) 

 LIFE AND THAI SOCIETY   
90964215 เศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

 SUFFICIENCY ECONOMY  
90964216 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 

 HUMAN RELATIONS AND SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY   
90964217 ภูมิฐานถิ่นไทย 3 (3-0-6) 

 GEOGRAPHICAL AND HISTORY STUDY ON THAILAND   
90964218 การเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6) 

 THAI POLITICS AND ADMINISTRATION  
90964219 ปจจัยมนุษยและกฎหมายการเดินอากาศ 3 (3-0-6) 

 HUMAN PERFORMANCE AND AIR LAW   
90964220 วิทยาศาสตรเพ่ืองานไฟฟาและการสื่อสาร 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR ELECTRICAL WORKS AND COMMUNICATION    
90964221 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR MECHANICAL WORKS    
90964222 วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR RUBBER TECHNOLOGY    
90964223 วิทยาศาสตรเพ่ืองานกอสรางและตกแตงภายใน 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR CONSTRUCTION AND INTERIOR   
90964224 วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบริการ 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR BUSINESS   
90964225 วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR TOURISM AND HOSPITALITY  
90964226 วิทยาศาสตรเพ่ืองานอาหารและโภชนาการ 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR FOOD AND NUTRITION  
90964227 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR FASHION AND TEXTILE TECHNOLOGY  
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90964228 วิทยาศาสตรเพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบ 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR ARTS AND DESIGN    
90964229 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครื่องประดับอัญมณี 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR JEWELRY   
90964230 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเกษตรและประมง 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR AGRICULTURE AND FISHERY   
90964231 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 3 (2-2-5) 

 RESOURCES ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT   
90964232 วิทยาศาสตรและเทคโนยีเพ่ือชีวิต 3 (2-2-5) 

 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE   
90964233 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE   
90964234 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3 (2-2-5) 

 LIFE AND MODERN TECHNOLOGY    
90964235 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเทคนิคพลังงาน 3 (2-2-5) 

 SCIENCE FOR ENERGY TECHNOLOGY   
90964236 การวิจัยเบื้องตน 3 (3-0-6) 

 INTODUCTION TO RESEARCH   
90964237 คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  3 (3-0-6) 

 MATHEMATICS FOR THINKING SKILLS DEVELOPMENT  
90964238 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 INDUSTRY MATHEMATICS   
90964239 คณิตศาสตรธุรกิจ  3 (3-0-6) 

 BUSINESS MATHEMATICS  
90964240 คณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 (3-0-6) 

 MATHEMATICS AND STATISTICS FOR CAREERS   
90964241 คณิตศาสตรเกษตรกรรม 3 (3-0-6) 

 AGRICULTURE MATHEMATICS  
90964242 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 BASIC CALCULUS   
90964243 คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน 3 (3-0-6) 

 INDUSTRY MATHEMATICS  
90964244 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6) 

 STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN  
90964245 การคิดและการตัดสินใจ 3 (3-0-6) 

 THINKING AND DECISION MAKING   
90964246 ฟสิกสเพ่ือการเดินเรือ 3 (3-0-6) 

 PHYSICS FOR NAVIGATION   
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90964247 ฟสิกสและเคมีเพ่ือกิจการการบิน 3 (3-0-6) 

 PHYSICS AND CHEMISTRY FOR AVIATION  

90964248 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 INDUSTRIAL MATHEMATICS  

90964249 คณิตศาสตรเพ่ือการเดินเรือ 3 (3-0-6) 

 MATHEMATICS FOR NAVIGATION  

90964250 คณิตศาสตรเพ่ือการบิน 3 (3-0-6) 

 MATHEMATICS FOR AVIATION  

90964251 การพัฒนาสุขภาพ 2 (2-0-4) 

 HEALTH IMPROVEMENT  

90964252 สุขภาวะกายและจิต 2 (2-0-4) 

 HEALTHY BODY AND MIND  

90964253 การออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 (0-2-1) 

 EXERCISES FOR HEALTH  

90964254 ลีลาศเพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 1 (0-2-1) 

 SOCIAL DANCE FOR HEALTH AND PERSONALITY DEVELOPMENT  

90964255 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (0-2-1) 

 RECREATION FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT  

   

กลุมทักษะดานการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS)  8 รายวิชา 

90964301 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 1 1 (0-2-1) 

 PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 1  

90964302 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 2 2 (0-4-2) 

 PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 2  

90964303 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 3 3 (0-6-3) 

 PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 3  

90964304 ศาสตรพระราชา 3 (3-0-6) 

 THE KING’S PHILOSOPHY  

90964305 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทำงาน 2 (2-0-4) 

 QUALITY OF LIFE AT WORK  

90964306 มนุษยสัมพันธในการทำงาน 2 (2-0-4) 

 HUMAN RELATIONS AT WORK  

90964307 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับมนุษย 2 (2-0-4) 

 HUMAN FACTORS  

90964308 จิตวิทยาสังคมวาดวยคนพิการ 2 (2-0-4) 

 SOCIAL PSYCHOLOGY OF DISABILITY  
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กลุมทักษะดานภาษา และการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS) 68 รายวิชา 

90964401 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 1 1 (0-2-1) 
 PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 1  
90964402 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 2 2 (0-4-2) 
 PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 2  
90964403 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 3 3 (0-6-3) 
 PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 3   
90964404 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (0-2-1) 
 ENGLISH PROJECT WORK  
90964405 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 1 (0-2-1) 
 WEB- BASED ENGLISH LEARNING  
90964406 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 (2-0-4) 
 READING AND WRITING STRATEGIES  
90964407 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2 (2-0-4) 
 ENGLISH-ON-THE-JOB  
90964408 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2 (2-0-4) 
 CHINESE LANGUAGE AND CULTURE  
90964409 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 CHINESE CONVERSATION FOR WORK  
90964410 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน  2 (2-0-4) 
 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE  
90964411 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 JAPANESE CONVERSATION FOR WORK  
90964412 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 (2-0-4) 
 KOREAN LANGUAGE AND CULTURE  
90964413 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2 (2-0-4) 
 KOREAN CONVERSATION FOR WORK  
90964414 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 (2-0-4) 
 VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE  
90964415 การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 VIETNAMESE CONVERSATION AND CULTURE  
90964416 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  2 (2-0-4) 
 BAHASA INDONESIA LANGUAGE AND CULTURE   
90964417 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2 (2-0-4) 
 INDONESIA CONVERSATION FOR WORK  
90964418 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2 (2-0-4) 
 BANASA MALAYU LANGUAGE AND CULTURE  
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90964419 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 BAHASA MALAYU CONVERSATION FOR WORK   
90964420 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2 (2-0-4) 
 BURMESE LANGUAGE AND CULTURE  
90964421 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 BURMESE CONVERSATION FOR WORK  
90964422 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2 (2-0-4) 
 KHMER LANGUAGE AND CULTURE  
90964423 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2 (2-0-4) 
 KHMER CONVERSATION FOR WORK  
90964424 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2 (2-0-4) 
 LAO LANGUAGE AND CULTURE  
90964425 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 LAO CONVERSATION FOR WORK  
90964426 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2 (2-0-4) 
 FILIPINO LANGUAGE AND CULTURE   
90964427 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2 (2-0-4) 
 FILIPINO CONVERSATION FOR WORK  
90964428 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2 (2-0-4) 
 RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE  
90964429 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 RUSSIAN CONVERSATION FOR WORK  
90964430 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2 (2-0-4) 
 GERMAN LANGUAGE AND CULTURE   
90964431 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน  2 (2-0-4) 
 GERMAN CONVERSATION FOR WORK  
90964432 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  2 (2-0-4) 
 FRENCH LANGUAGE AND CULTURE   
90964433 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 2 (2-0-4) 
 FRENCH CONVERSATION FOR WORK   
90964434 ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 THAI FOR CAREER COMMUNICATION    
90964435 การเขียนเชิงวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 CAREER-BASED WRITING   
90964436 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน  3 (3-0-6) 
 THAI FOR PRESENTATION   
90964437 การพูดเพ่ือสื่อสารงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 SPEECH FOR CAREER COMMUNICATION   
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90964438 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3 (3-0-6) 
 ON-THE-JOB REPORT WRITING   
90964439 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS AND SOCIAL COMMUNICATION              
90964440 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
 ENGLISH CONVERSATION 1   
90964441 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
 ENGLISH CONVERSATION 2  
90964442 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 BUSINESS ENGLISH FOR CAREERS  
90964443 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY  
90964444 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY    
90964445 ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MICE BUSINESS  
90964446 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS  
90964447 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FOOD TECHNOLOGY   
90964448 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเลี้ยง 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR CATERING OPERATION   
90964449 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FASHION TECHNOLOGY AND TEXTILE   
90964450 ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณ ี 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR JEWELRY BUSINESS  
90964451 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY    
90964452 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FISHERY TECHNOLOGY    
90964453 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGROTOURISM   
90964454 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR AGRIBUSINESS   
90964455 ภาษาอังกฤษเพ่ือกิจการการบิน 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR AVIATION  

90964456 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

 OCCUPATIONAL THAI LANGUAGE SKILLS  
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90964457 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3 (3-0-6) 

 OCCUPATIONAL WRITING AND SPEAKING  

90964458 การฟงและการพูดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6) 

 LISTENING AND SPEAKING FOR PERSONALITY DEVELOPMENT  

90964459 ทักษะภาษาไทยเชิงสรางสรรค 3 (3-0-6) 

 CREATIVE THAI LANGUAGE SKILLS  

90964460 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบัติงาน 2 (2-0-4) 

 ENGLISH -ON-THE-JOB  

90964461 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 2 (2-0-4) 

 ENGLISH CONVERSATION IN THE WORKPLACE  

90964462 การเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อดิจิทัล 1 (1-0-2) 

 ENGLISH LEARNING THROUGH DIGITAL MEDIA  

90964463 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY  

90964464 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR SERVICE BUSINESS  

90964465 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีศิลปกรรม 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ART TECHNOLOGY  

90964466 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY  

90964467 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 3 (3-0-6) 

 ENGLISH FOR ENTERTAINMENT INDUSTRY AND MUSIC  

90964468 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานเรือ 3 (3-0-6) 

 MARITIME ENGLISH     
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คำอธบิายรายวิชา 

 

กลุมทักษะดานบุคคลและทักษะสงเสริมวิชาชีพ (PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS)     
90964201 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 1 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 1 

1 (0-2-1) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 

  
90964202 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 2 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 2 

2 (0-4-2) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา  30 ชั่วโมง 

  
90964203 ปฏิบัติงานตามทักษะดานบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 

PRACTICE UNDER PERSONAL AND PROFESSIONAL SKILLS 3 

3 (0-6-3) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานบุคคลและสงเสริมวิชาชีพ โดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 45 ชั่วโมง 

  
90964204 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

INFORMATION FOR LEARNING 

1 (0-2-1) 

ปฏิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศ แหลงเรียนรู การสืบคนสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา คนควา วิจัยและสรางนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

  
90964205 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 

PHYSICAL EDUCATION FOR CAREERS  

1 (0-2-1) 

ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางพลศึกษาหรือเลนกีฬาโดยใชหลักการทางพลศึกษาเพ่ือสงเสริมสุขภาพ วางแผนแกปญหาดานสุขภาพ

และสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ืน สงเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนํา และการมีนําใจนักกีฬา ใหเหมาะสม 

ปลอดภัยตอการทํางานและการดํารงชีวิต 

  
90964206 ลีลาศเพ่ือการสมาคม 

SOCIAL DANCE FOR ASSOCIATION 

1 (0-2-1) 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลีลาศเพ่ือเขาสังคม ประวัติและความรูพ้ืนฐาน ประโยชนและรูปแบบในการลีลาศ มารยาทในการเขาสังคม 

มนุษยสัมพันธและการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

  
90964207 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางาน 

QUALITY OF LIFE FOR WORK 

1 (1-0-2) 
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ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ การจัดการปญหาชีวิต ดานสุขภาพทางเพศเพ่ือใหเกิด

สุขภาวะ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอความรุนแรง สิ่งเสพติด การอยูรวมกัน ในสังคม การเสียสละเพ่ือสวนรวม ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการทํางานโดยเนนทักษะกระบวนการคิด เศรษฐศาสตรเพ่ือการดํารงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีนําไปสูปญหา

สุขภาพ 

  
90964208 เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน 

IMPROVING HEALTH TECHNIQUE FOR CAREERS  

2 (2-0-4) 

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยจากการทํางานและการปองกันโรคจากการทํางาน โรคพิษสุรา เรื้อรัง โรคจากบุหรี่ ปญหา

สังคมแรงงาน ปญหาสุขภาพแรงงานขามชาต ิ โรคอุบัติใหมและอุบัติซําท่ีระบาด จากการเคลื่อนยายแรงงาน สุขภาพจิตและการ

วิเคราะหความเชื่อท่ีสงผลตอสุขภาพจิต ทักษะการปองกันภัย จากการกอการราย อาชญากรรมและการหลบหนีเขาเมือง 

  
90964209 สุขภาพชุมชน 

COMMUNITY HEALTH  

2 (2-0-4) 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสุขภาพชุมชน สุขภาพสวนบุคคล การดูแลและแกไขปญหาสุขภาพสวนบุคคล และชุมชน สุขภาพจิต การ

ควบคุมโรคติดตอ หลักโภชนาการ กลไกคุมครองผูบริโภค การบริโภคท่ีย่ังยืน การปฐมพยาบาล บทบาทและการมีสวนรวมในการ

พัฒนาสุขภาพชุมชน 

  
90964210 การคิดอยางเปนระบบ 

SYSTEMATIC THINKING  

2 (2-0-4) 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ประเภทและวัตถุประสงค ของคําถามท่ีใชในการรวบรวม

ขอมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ การวิเคราะห การตัดสินใจ การวิเคราะหปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น

และการวิเคราะหปญหาโดยใชทักษะกระบวนการกลุม กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน กระบวนการมี

สวนรวม การตั้งคําถามโดยใชการเรียนรู ของกลุมและบริบทของแตละบุคคล  
 

90964211 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม 

LIFE SKILL DEVELOPMENT FOR HEALTH AND SOCIETY 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือ

กําหนดบทบาทของตนเองในการมีสวนรวมเกี่ยวกับ กระบวนการ เรียนรูเรื่องเพศอยางรอบดาน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัย

ของชุมชน และกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สุขภาพ ท่ีสัมพันธกับชุมชน 

  
90964212 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผูนํา 

HEALTHY MANAGEMENT FOR LEADERSHIP  

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักการบริหารจัดการกับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การพัฒนา ทักษะชีวิต เพ่ือภาวะผูนํา อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ เศรษฐศาสตร เพ่ือการดํารง ชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีนําไปสูปญหาสุขภาพ 

สัญญาณเบื้องตนของการเกิดโรค ระบบบริการสุขภาพ การใช ภูมิปญญาชาวบานในการดูแลสุขภาพ ปญหาสุขภาพจากแรงงาน

ยายถิ่น ทักษะการเรียนรูและ การแกปญหา สิ่งเสพติดและความรุนแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพ่ือพัฒนาตนเอง  
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90964213 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 

BEHAVIORAL RECREATION AND SELF DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมมนุษยและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของการทํางาน วางแผนแกไขปญหาเพ่ือใหมี

สุขภาวะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ การพัฒนา บุคลิกภาพ การติดตอสื่อสาร การทํางานเปนทีม 

มนุษยสัมพันธสงเสริมภาวะผูนํา ดวยการออกแบบและ จัดกิจกรรม  นันทนาการตามหลักการ นําหลักการมีนําใจนักกีฬา

ประยุกตใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 

  
90964214 ชีวิตกับสังคมไทย 

LIFE AND THAI SOCIETY  

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย หลักธรรมาภิบาล ในองคกร หลักธรรมเพ่ือ

พัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวัฒนธรรม ความเปนพลเมืองด ีความรวมมือ กับประเทศตาง ๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

  
90964215 เศรษฐกิจพอเพียง 

SUFFICIENCY ECONOMY 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลปจจุบนั โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชในการดําเนินชีวิต 

  
90964216 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

HUMAN RELATIONS AND SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY  

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และการเสริมสราง

หลักการพัฒนาตนและองคกรเพ่ือการพัฒนาชีวิตและงาน 

  
90964217 ภูมิฐานถิ่นไทย 

GEOGRAPHICAL AND HISTORY STUDY ON THAILAND  

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถิ่น อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

เอกลักษณไทยและการดํารงชาตไิทย ภูมิปญญาทองถิ่นกับการอนุรักษและสืบสาน วัฒนธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอยางย่ังยืน 

  
90964218 การเมืองการปกครองของไทย 

THAI POLITICS AND ADMINISTRATION 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผนดิน การปกครอง ทองถิ่น พรรคการเมือง การ

เลือกตั้ง องคกรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และสิทธิมนุษยชน  
 

90964219 ปจจัยมนุษยและกฎหมายการเดินอากาศ 

HUMAN PERFORMANCE AND AIR LAW  

3 (3-0-6) 
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ศึกษาเกี่ยวกับกฎของเมอรฟส ความผิดพลาดของมนุษย ขอจํากัดของมนุษยทางกายภาพ เรียนรูภาวะ ความกดดันการทํางานของ

มนุษย ภาวะงานและการติดตอประสานงานอุบัติเหตุ ชนิดของความผิดพลาด การแกไข ขอผิดพลาด อนุสัญญาวาดวยการบินพล

เรือนระหวางประเทศ ขอบังคับสากลเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการเดินอากาศ ขอกําหนดในใบสําคัญสมควรเดินอากาศกฎหมาย

เดินอากาศของประเทศไทย 

  
90964220 วิทยาศาสตรเพ่ืองานไฟฟาและการสื่อสาร 

SCIENCE FOR ELECTRICAL WORKS AND COMMUNICATION  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร การรวมและการคูณเวกเตอร แรงและสมดุลของแรง คลื่นแมเหล็ก ไฟฟา ไฟฟาสถิตย 

สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา ไฟฟาแมเหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยา เคมีและเคมีไฟฟา 

  
90964221 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครื่องกลและการผลิต 

SCIENCE FOR MECHANICAL WORKS  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร การรวมและการคูณเวกเตอร แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนท่ี โมเมนตและทอรก โมเมนตัม 

สมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส ปริมาณสารสัมพันธ ความรอนและ การถายโอน  ความรอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  
 

90964222 วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง 

SCIENCE FOR RUBBER TECHNOLOGY  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแรงและสมดุล สมบัติของแข็ง ของเหลวและแกส การถายโอนความรอน ปริมาณสารสัมพันธ สารละลาย 

ยางและผลิตภัณฑ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง พอลิเมอรและผลิตภัณฑ 

  
90964223 วิทยาศาสตรเพ่ืองานกอสรางและตกแตงภายใน 

SCIENCE FOR CONSTRUCTION AND INTERIOR  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวกเตอร การรวมและการคูณเวกเตอร แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน โมเมนตัม 

สมบัติของแข็ง ของเหลวและแกส ความรอนและการถายโอนความรอน ปริมาณ สารสัมพันธ สารละลาย พอลิเมอรและผลิตภัณฑ 

  
90964224 วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบรกิาร 

SCIENCE FOR BUSINESS  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาในบานและสํานักงาน การเก็บรักษาสินคา การใช พลังงานเพ่ือการขนสง การ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใชใน ชีวิตประจําวัน และสํานักงาน สารสังเคราะหและ

ผลิตภัณฑ 

  
90964225 วิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจทองเท่ียวและการโรงแรม 

SCIENCE FOR TOURISM AND HOSPITALITY 

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ สารละลาย การสกัดสาร เครื่องสําอาง

และสปา สารทําความสะอาด นิเวศวิทยากับการทองเท่ียว การอนุรักษสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการสื่อสารและการประยุกตใช 
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90964226 วิทยาศาสตรเพ่ืองานอาหารและโภชนาการ 

SCIENCE FOR FOOD AND NUTRITION 

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบของรางกายมนุษย สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ีมีหมูฟงกชัน สารชีวโมเลกุลและ

กระบวนการชีวเคมีในรางกาย สารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรียใน อุตสาหกรรมอาหาร 

  
90964227 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

SCIENCE FOR FASHION AND TEXTILE TECHNOLOGY 

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอรและเสนใยนาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม เสนใย สมบัติทางกายภาพ

ของเสนใยและผืนผา สียอม สารเคมีในกระบวนการผลิตผา การทําความสะอาดและ ถนอมรักษาเสนใยผา และการจัดการ

สิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ 

  
90964228 วิทยาศาสตรเพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบ 

SCIENCE FOR ARTS AND DESIGN  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น การผสมแสงสี อิทธิพลของแสงตองานศิลปะ สารสีและ การผสมสารสี เสียง 

ปรากฏการณของเสียงและการไดยิน วัสดุและสารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ ความรอนและ การถายโอนความรอน การจัดการ

สิ่งแวดลอมจากงานศิลปะ 

  
90964229 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเครื่องประดับอัญมณ ี

SCIENCE FOR JEWELRY  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแรธาตุและองคประกอบทางเคมีของแรอัญมณ ี สมบัติทางกายภาพและเคมี ของโลหะมีคาและอัญมณี 

แสงและสมบัติของแสง โพลาไรเซชันของแสง พาราฟน ไข ซิลิโคน วัสดุและ สารเคมี ท่ีใชในงานเครื่องประดับอัญมณี การชุบโลหะ 

การจัดการสิ่งแวดลอมจากงานเครื่องประดับอัญมณ ี 
 

90964230 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเกษตรและประมง 

SCIENCE FOR AGRICULTURE AND FISHERY  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคารบอน สารชีวโมเลกุล สารเคมีในงานอาชีพ 

ระบบตาง ๆ และกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ การเจริญเติบโต และการปรับปรุงพันธุ 

  
90964231 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม 

RESOURCES ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแรธาตุและองคประกอบทางเคมี โลหะมีคาและอัญมณี ปโตรเลียมและ ผลิตภัณฑ การใชพลังงานเพ่ือการ

ขนสง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่งแวดลอม ในงานอาชีพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 

90964232 วิทยาศาสตรและเทคโนยีเพ่ือชีวิต 

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR LIFE  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาสถิตย สนามไฟฟา ศักยไฟฟา การเคลื่อนท่ี โมเมนตและทอรก โมเมนตัม ไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟา

ในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริมาณสารสัมพันธ และสารประกอบไฮโดรคารบอน 
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90964233 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 

SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและพันธุกรรม แสงและการมองเห็น เสียงและ

การไดยิน ความรอนและการถายโอนความรอน สารเคมีในชีวิตประจําวันและ งานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช

ประโยชน 

  
90964234 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

LIFE AND MODERN TECHNOLOGY  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการใชประโยชน เทคโนโลยีการสื่อสาร จุลินทรีย ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอรและผลิตภัณฑ เคมีไฟฟากับการใชประโยชน สารสี และการใชประโยชนในงานงานอาชีพ และนาโน

เทคโนโลยี 

  
90964235 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเทคนิคพลังงาน 

SCIENCE FOR ENERGY TECHNOLOGY  

3 (2-2-5) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับของแข็ง ของเหลวและแกส สารและสมบัติสารละลาย กรด เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ 

ความรอนและการถายโอนความรอน สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ พาราฟน ไข ซิลิโคน วัสดุและสารเคมี

ท่ีใชไดจากอุตสาหกรรมปโตรเลียม การเก็บรักษาสินคา สารเคมี ในอุตสาหกรรม การใชพลังงานเพ่ือการขนสงและอุตสาหกรรม 

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการ สิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่งแวดลอมในงาน

อาชีพ 

  
90964236 การวิจัยเบื้องตน 

INTODUCTION TO RESEARCH  

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวขอ และกําหนดขอบเขตของ

ปญหา การกําหนดสมมติฐาน การเขียนโครงรางการวิจัย การสรางเครื่องมือ รวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทํา

ขอมูล การสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย 

  
90964237 คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  

MATHEMATICS FOR THINKING SKILLS DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับทักษะการแกปญหา ทักษะการให เหตุผล ทักษะในการ

สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ ทักษะในการเชื่อมโยง ความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยง

คณิตศาสตรในงานอาชีพ และทักษะการคิดริเริ่มสรางสรรค 

  
90964238 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 

INDUSTRY MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณ และการแกปญหาเกี่ยวกับ เมทริกซดีเทอรมิแนนต เรขาคณิต วิเคราะห ภาคตัดกรวย 

ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย 
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90964239 คณิตศาสตรธุรกิจ  

BUSINESS MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสน 

และความนาจะเปน 

  
90964240 คณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 

MATHEMATICS AND STATISTICS FOR CAREERS  

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร การวัดแนวโนม เขาสูสวนกลาง การวัดการ

กระจายของขอมูล คามาตรฐานการประยุกตใชสถิติในงานอาชีพ และความนาจะเปน 

  
90964241 คณิตศาสตรเกษตรกรรม 

AGRICULTURE MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสน 

ความนาจะเปนและการประยุกตใชในงานอาชีพ 

  
90964242 แคลคูลัสพ้ืนฐาน 

BASIC CALCULUS  

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษสวนยอย ลิมิต และความตอเนื่องของ

ฟงกชัน อนุพันธฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย การประยุกตของ อนุพันธอินทิกรัล ฟงกชันพืชคณิตและฟงกชันอดิศัยอินทิกรัล

จํากัดเขตและการประยุกต 

  
90964243 คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน 

INDUSTRY MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเกี่ยวกับลิมิต ความตอเนื่อง เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต เรขาคณิตวิเคราะห 

ภาคตัดกรวย การวัดการกระจายของขอมูล คามาตรฐานการประยุกตใชสถิติ ในงานอาชีพ และความนาจะเปน อนุพันธของ

ฟงกชั่นเชิงกําลัง ฟงกชั่นพหุนาม ฟงกชั่นเลขชี้กําลัง ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชั่นลอกาลิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนหลายอันดับ การแปลงลาปลาซ การสอดแทรก และการ

ประยุกตใช ในงานอาชีพ 

  
90964244 สถิติและการวางแผนการทดลอง 

STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การ

วิเคราะหความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง 

  
90964245 การคิดและการตัดสินใจ 

THINKING AND DECISION MAKING  

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด ตรรกศาสตรและ การใหเหตุผล การรวบรวม วิเคราะห

และสรุปขอมูลเพ่ือการคิดและตัดสินใจ การแกปญหา และตัดสินใจ โดยใชหลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร  
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90964246 ฟสิกสเพ่ือการเดินเรือ 

PHYSICS FOR NAVIGATION 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติฟสิกสการเดินเรือเกี่ยวกับแรงและสมดุลของแรง ปริมาณและสมการการเคลื่อนที่ ของวัตถุ การชนและการดล 

งาน กำลัง และพลังงานกล การขับเคลื่อน เครื่องจักรกล กลศาสตรของไหล ความรอนและการถายโอนความรอน คลื่น เสียง และ

แสง และการประยุกตใชในงานอาชีพท่ีเกี่ยวของ  
 

90964247 ฟสิกสและเคมีเพ่ือกิจการการบิน 

PHYSICS AND CHEMISTRY FOR AVIATION 

3 (3-0-6) 

Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials and Processes, 

non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter, the principles of 

simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light) and wave motion of 

physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness and ductility. 

  
90964248 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ภาคตัดกรวย ฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัย 

และการประยุกตใชในงานอาชีพ 

  
90964249 คณิตศาสตรเพ่ือการเดินเรือ 

MATHEMATICS FOR NAVIGATION 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรงกลม รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปยร รูปสามเหลี่ยมฟา การแกปญหารูป

สามเหลี่ยมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลม และการประยุกตใช ในการเดินเรือ 

  
90964250 คณิตศาสตรเพ่ือการบิน 

MATHEMATICS FOR AVIATION 

3 (3-0-6) 

Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for logarithmic and 

trigonometric applications. 

  
90964251 การพัฒนาสุขภาพ 

HEALTH IMPROVEMENT 

2 (2-0-4) 

ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุขภาพ สิ่งคุกคามสุขอนามัยในการดารงชีวิต และการทางาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุมโรค NCD ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ภัยคุกคามรูปแบบใหม สิทธิและ

ระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผูบริโภค ทักษะการแกปญหา/ขอขัดแยงอยางสันติวิธี กระบวนการคิด วิเคราะห และไตรตรอง

อยางเปนระบบ 

  
90964252 สุขภาวะกายและจิต 

HEALTHY BODY AND MIND 

2 (2-0-4) 
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ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัด

กิจกรรมเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือนและสังคม สิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ กระบวนการเรียนรูเรื่องเพศ 

สารเสพติด อุบัติภัย โภชนาการ กับการเกิดกลุมโรค NCDNCDNCD สุขภาพผูบริโภค การปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และ

การจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีสัมพันธกับชุมชน 

  
90964253 การออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ 

EXERCISES FOR HEALTH 

1 (0-2-1) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเลนกีฬาเพ่ือสงเสริมสุขภาพ การจัดทาโครงการออกกาลังกาย

เพ่ือพัฒนาสุขภาพ การวางแผนแกปญหาดานสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ืน ความปลอดภัยในการเลนกีฬา

และการออกกาลังกาย การสงเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ภาวะผูนา และการมีนาใจนักกีฬา 

  
90964254 ลีลาศเพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 

SOCIAL DANCE FOR HEALTH AND PERSONALITY DEVELOPMENT 

1 (0-2-1) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและความรูพ้ืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพ่ือเขาสังคม การลีลาศเพ่ือนันทนาการ มารยาท

ในการเขาสังคม มนุษยสัมพันธ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

  
90964255 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 

RECREATION FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT 

1 (0-2-1) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญ ขอบขาย ประโยชน ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรม

นันทนาการในชีวิตประจาวันใหสอดคลองกับสุขลักษณะและปลอดภัย เหมาะสมกับตนและสังคม ปฏิบัติการฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน

และทักษะในการสื่อสาร การวางแผนดาเนินชีวิต ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
กลุมทักษะดานการจัดการและภาวะความเปนผูนำ (MANAGEMENT AND LEADERSHIP SKILLS)     

90964301 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 1 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 1 

1 (0-2-1) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานการจัดการโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 

  
90964302 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 2 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 2 

2 (0-4-2) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานการจัดการโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

  
90964303 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการจัดการ 3 

PRACTICE UNDER MANAGEMENT SKILLS 3 

3 (0-6-3) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานการจัดการโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 45 ชั่วโมง 
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90964304 ศาสตรพระราชา 

THE KING’S PHILOSOPHY 

3 (3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตรพระราชา การประยุกต ศาสตรพระราชาในการดำเนินชีวิต 

หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน ตามรอยดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  
90964305 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทำงาน 

QUALITY OF LIFE AT WORK 

2 (2-0-4) 

ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทางานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย แรงจูงใจ ท่ีเกี่ยวของกับการทางาน 

ความแตกตางระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาท่ีการงานตามลักษณะของงาน 

ทักษะการเปนผูนำ การจัดการกับปญหา/ขอขัดแยง โดยสันติวิธี การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงตอความรุนแรงและสิ่งเสพติด 

 

90964306 มนุษยสัมพันธในการทำงาน 

HUMAN RELATIONS AT WORK 

2 (2-0-4) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนา ในชีวิตและการทำงาน การนาหลักธรรมมาใชในการ

ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

  
90964307 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับมนุษย 

HUMAN FACTORS 

2 (2-0-4) 

Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: Human Factors and Maintenance Resource 

Management, Human Factors: Awareness Phase, Human Factors: Practice and Feedback Phase, Human Factors: 

Continual Reinforcement Phase. 

  
90964308 จิตวิทยาสังคมวาดวยคนพิการ 

SOCIAL PSYCHOLOGY OF DISABILITY 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณความพิการในประเทศไทย ปญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิต

เวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย ในคนพิการ การปกปองรักษาสิทธิของคนพิการ 

พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ เทคนิคการใหคาปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบำบัดสำหรับคนพิการ 

  
กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร (LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS)     

90964401 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 1 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 1 

1 (0-2-1) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาและการสื่อสารโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 
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90964402 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 2 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 2 

2 (0-4-2) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาและการสื่อสารโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

  
90964403 ปฏิบัติงานตามทักษะดานการสื่อสาร 3 

PRACTICE UNDER LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS 3 

3 (0-6-3) 

เปนการปฏิบัติงาน หรือการฝกงาน หรือการฝกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสื่อใหเห็นถึงการดำเนินการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาและการสื่อสารโดยมีเวลาดำเนินการไมนอยกวา 45 ชั่วโมง 

  
90964404 ภาษาอังกฤษโครงงาน 

ENGLISH PROJECT WORK 

1 (0-2-1) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการพูด อานและเขียน การเลือกหัวขอทําภาษาอังกฤษโครงงาน ท่ีบูรณาการกับการศึกษา

วิชาชีพ การเขียนโครงราง (outline) การเสนอโครงราง (present outline) การดําเนินการ ศึกษาคนควา การสบืคนรวบรวม

ขอมูล การนําเสนอความกาวหนา ของโครงงาน การใหขอมูลยอนกลับ ตอโครงงาน ท่ีนําเสนอ การเขียนรายงาน การพูดนําเสนอ

โครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจัดแสดงผลงาน การใชกลยุทธ การเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

  
90964405 การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 

WEB- BASED ENGLISH LEARNING 

1 (0-2-1) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ การพัฒนาทักษะ การฟง การพูดใน

สถานการณตาง ๆ การอานบทความ ขาว เรื่องสั้น ๆ การใชโครงสรางภาษา คาํศัพท สํานวน การสืบคน ขอมูลโดยใชคําหลัก 

(Keywords) การสื่อสารผานสังคมออนไลน และการใชแอพพลิเคชั่นตาง ๆ  

 

90964406 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

READING AND WRITING STRATEGIES 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานขอมูล บทความ ขาวสารท่ัวไป และในงานอาชีพจากสื่อสิง่พิมพ โดยใช กลยุทธการอาน

กวาดสายตาหาขอมูลท่ีตองการ (Scanning), การอานขามคนหาเฉพาะขอมูลท่ีตองการ (Skimming) การเดาความหมายจาก

บริบท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก การบอกรายละเอียด การสรุป

ความจากเรื่องท่ีอาน การเขียนใหขอมูล การเขียนโตตอบ ทางสังคม การเขียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนใบสมัครตาง ๆ 

  
90964407 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 

ENGLISH-ON-THE-JOB 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในองคกร ผูรวม ประกอบวิชาชีพ ฝกการ

สนทนาโตตอบกับลูกคาในบริบทท่ีหลากหลาย การใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับ สถานท่ี สินคา และบริการ โดยใชบทบาท

สมมุติ สถานการณจําลอง สถานการณจริงในสาขางานอาชีพ ท่ีเกี่ยวของ  อานคูมือปฏิบัติงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงาน

การปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็คทรอนิคส นําเสนองาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวาง
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและของ  เจาของภาษา การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา

ทักษะ ภาษาอังกฤษ 

  
90964408 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  

CHINESE LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณภาษาจีน 

ฝกการฟงและพูดภาษาจีน ฝกการเขียนและอานอักษรจีน การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน 

  
90964409 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน  

CHINESE CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาจีนกลาง ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางาน

อาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอานปาย ประกาศ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน 

  
90964410 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน  

JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณญี่ปุน ฝกฟง

และพูดภาษาญี่ปุน ฝกเขียนและอานอักษรญี่ปุน การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน  
 

90964411 การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน  

JAPANESE CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณญี่ปุน ฝกฟง

และพูดภาษาญี่ปุน ฝกเขียนและอานอักษรญี่ปุน การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน 

  
90964412 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

KOREAN LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณเกาหลี ฝก

ฟงและพูดภาษาเกาหล ี ฝกเขียนและอานอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี  
 

90964413 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 

KOREAN CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเกาหลี ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางาน

อาชีพตางๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  
90964414 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 

VIETNAMESE LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษาเวียดนาม ฝกเขียนและอานอักษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม 

  
90964415 การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน  

VIETNAMESE CONVERSATION AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเวียดนาม ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางาน

อาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การทํางาน การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม 

  
90964416 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  

BAHASA INDONESIA LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษาอินโดนีเซีย ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย  
 

90964417 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 

INDONESIA CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางาน

อาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอาน ปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะทางภาษา อินโดนีเซีย 

  
90964418 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 

BANASA MALAYU LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษามลายู การเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู 

  
90964419 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน  

BAHASA MALAYU CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษามลายู ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางานอาชีพ

ตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอาน ปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู 
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90964420 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 

BURMESE LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษาพมา ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพมา 

  
90964421 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน  

BURMESE CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

   ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาพมา ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณ การทํางานอาชีพตาง 

ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอานปาย ประกาศ การกรอก แบบฟอรมในเอกสารตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพมา 

  
90964422 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 

KHMER LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและพูด

ภาษาเขมร ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร 

 

90964423 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 

KHMER CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเขมร ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางานอาชีพ

ตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอาน ปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร  
 

90964424 

 

ภาษาและวัฒนธรรมลาว 

LAO LANGUAGE AND CULTURE 

 

 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษาลาว ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว 

  
90964425 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน  

LAO CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาลาว ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณ การทํางานอาชีพ

ตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอานปาย ประกาศ และ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว 

  
90964426 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 

FILIPINO LANGUAGE AND CULTURE  

2 (2-0-4) 
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       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษาฟลิปโน ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟลิปโน 

  
90964427 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 

FILIPINO CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาฟลิปโน ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางาน

อาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอาน ปายประกาศ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟลิปโน 

  
90964428 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 

RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ ฝกฟงและ

พูดภาษารัสเซีย ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย  
 

90964429 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน  

RUSSIAN CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษารัสเซีย การอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณ การทํางานอาชีพ

ตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน การเดินทาง การอานปาย ประกาศ และ การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย 

  
90964430 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 

GERMAN LANGUAGE AND CULTURE  

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ การฟงและ

พูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอานคําและประโยคเรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณ ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน 

  
90964431 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน  

GERMAN CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาเยอรมัน การอานคําและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณการทํางาน

อาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน 

  
90964432 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส  

FRENCH LANGUAGE AND CULTURE  

2 (2-0-4) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

       ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ ไวยากรณ การฟงและ

พูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส 

  
90964433 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน 

FRENCH CONVERSATION FOR WORK 

2 (2-0-4) 

       ศึกษาเกี่ยวกับการฟงและพูดภาษาฝรั่งเศส การอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา สถานการณ การทํางานอาชีพ

ตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ่ืน และสถานท่ี การอานปายประกาศ และการกรอก แบบฟอรมตาง ๆ การใช

เทคโนโลยี สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษา ฝร่ังเศส 

  
90964434 ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 

THAI FOR CAREER COMMUNICATION   

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน คาสาร ในชีวิตประจําวัน

และในงานอาชีพจากสื่อประเภทตางๆ การนําเสนอขอมูลหรือบรรยายสรุป การพูด ในงานอาชีพ และในโอกาสตางๆของสังคม 

การเขียนเพ่ือติดตอกิจธุระและธุรกิจ และการเขียน  รายงานวิชาการหรือรายงาน การวิจัย  
 

90964435 การเขียนเชิงวิชาชีพ  

CAREER-BASED WRITING 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชถอยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรียบเรียงขอความ การรวบรวม ขอมูลจากสื่อ

ประเภทตาง ๆ เพ่ือวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแตละประเภท การเขียน บทความ ในงานอาชีพ การเขียนขอความ

สื่อสารทางจดหมาย และบันทึกภายใน หนวยงาน ท้ังในราชการ และธุรกิจ การเขียน โฆษณา ประชาสัมพันธ การเขียนเอกสาร

การประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงาน การปฏิบัติงานและ การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย 

  
90964436 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน  

THAI FOR PRESENTATION  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูดในท่ีประชุมชน องคประกอบในการนําเสนองาน การรวบรวม ขอมูลเบื้องตนจากการ

วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา กระบวนการจัดลําดับความคิดและการกลั่นกรอง ขอมูล เทคนิคการเขียนและการพูดเพ่ือ

นําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ และการใชสื่อประเภทตาง ๆ ประกอบ การนําเสนองาน 

  
90964437 การพูดเพ่ือสื่อสารงานอาชีพ 

SPEECH FOR CAREER COMMUNICATION  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูด การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการพูด การพูดในงานอาชีพ สนทนากิจธุระ พูด

อภิปราย มอบหมายงาน ขอความรวมมือ พูดทางโทรศัพท พูดสัมภาษณ การพูดเสนอขาย สินคาหรือบริการ การนําเสนอผลงาน

หรือบรรยายสรุปในรูปแบบตาง ๆ การพูดในท่ีประชุมชนในหนาท่ีโฆษก และพิธีกร กลาวตอนรับ กลาวขอบคุณ กลาวแสดง

ความรูสึก กลาวรายงานและกลาวเปดในงานพิธี 

  
90964438 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

ON-THE-JOB REPORT WRITING  

3 (3-0-6) 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใชถอยคําสํานวน ระดับภาษา การรวบรวมขอมูล

เพ่ือวางแผนการเขียนรายงานแตละประเภท โดยใชหลักการวิเคราะห สังเคราะห และ ประเมินคา กระบวนการเรียบเรียงความคิด

และการเขียนเนื้อหาตามขั้นตอน การเขียนรายงาน การปฏิบัติงานประเภทตาง ๆ รายงานการศึกษาคนควา รายงานการเดินทาง 

รายงานความคืบหนา รายงาน การประชุม รายงานวิเคราะหเพ่ือเลือก แนวทาง และรายงานนําเสนอภายในองคกร 

  
90964439 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 

ENGLISH FOR BUSINESS AND SOCIAL COMMUNICATION             

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และทางดานธุรกิจ 

ฝกการสนทนาสอบถามและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ การใหขอมูลสวนบุคคล การใหขอมูล หรือคําแนะนําเกี่ยวกับสถานท่ี สินคา 

และบริการ โดยใชบทบาทสมมุติ สถานการณจําลอง สถานการณจริงใน ชีวิตประจําวัน และสาขางานอาชีพท่ีเกี่ยวของ เขาใจความ

เหมือน ความแตกตาง ระหวางวัฒนธรรมตามมารยาท สังคม ประเพณีของเจาของภาษา การใชกระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ  
 

90964440 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 

ENGLISH CONVERSATION 1  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด เรื่องราว เหตุการณ ความสนใจ กิจกรรมท่ัว ๆ ไปท่ีคุนเคย ความเปนอยู ครอบครัว 

การศึกษา การทํางาน การแลกเปลี่ยนขอมูล การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ ความเหมือนและความตางทางวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

  
90964441 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

ENGLISH CONVERSATION 2 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด เรื่องราว เหตุการณ ความฝน ความหวัง ความทะเยอทะยานในชีวิต การวางแผนเรื่องท่ี

สนใจหรือเกี่ยวของกับอาชีพ ความประทับใจ การเลาเรื่อง การบรรยาย บอกเหตุผล อธิบาย แสดงความคิดเห็น การใช

กระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา 

  
90964442 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 

BUSINESS ENGLISH FOR CAREERS 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร การตอนรับ การนัดหมาย การสนทนาทาง

โทรศัพท การใหบริการ การซ้ือ-ขาย รายละเอียดสินคาหรือบริการ การสาธิตและนําเสนอ การอานเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา 

ประกาศตาราง กราฟ กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การเขียน รายงานการปฏิบัติงาน บันทึกขอความ การ

บันทึกโทรศัพท การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต         e-commerce การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  
90964443 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม 

ENGLISH FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานชางอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ การโตตอบ สื่อสารเกี่ยวกับงาน

อาชีพ การถายโอนความหมายคําศัพทเทคนิค การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสาธิต และนําเสนอ การสรุปความเนื้อเรื่องดาน

ชางอุตสาหกรรม การอานกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ และขอหามในงาน ชางอุตสาหกรรม การเขียนบันทึกยอ รายงานขอมูลการ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ปฏิบัติงาน ปญหา การแกปญหา การเขียนนําเสนองาน ดานชางอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลจาก 

แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 

  
90964444 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY   

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในอุตสาหกรรมธุรกิจ บริการ  การใหบริการท่ี

พัก สิ่งอํานวยความสะดวก การบริการอาหารและเครื่องด่ืม การตอนรับและดูแลลูกคา การจัดงาน การสาธิตนําเสนอกิจกรรม

บันเทิงตาง ๆ การเดินทาง การทองเท่ียว การใหขอมูล สิ่งอํานวย ความสะดวก การอาน คูมือการปฏิบัติงาน ปาย สัญลักษณ เรื่อง

เกี่ยวกับงานบริการ เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ การกรอกขอมูลในแบบฟอรม การเขียนบันทึก 

รายงาน การปฏิบัติงาน  ปญหา การแกปญหา การใช กระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือพัฒนา ทักษะ

ภาษาอังกฤษ  
 

90964445 ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ 

ENGLISH FOR MICE BUSINESS 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ในงานธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive Travel, 

Conventions/Conference, Exhibitions) กลาวตอนรับ นําเสนอใหการบริการ และการอํานวย ความสะดวก แกผูเขารวม

กิจกรรมไมซ การใหขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดงาน อธิบายการจัดลําดับขั้นตอน และกระบวนการ จัดงาน การเขียนขอความ

ประชาสัมพันธ บันทึกยอ เอกสารการจอง และจดหมาย อิเล็กทรอนิกส  ท้ังภายในและ ภายนอกองคกร การใชกระบวนการเรียนรู 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  
90964446 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ENGLISH FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณาและ ประชาสัมพันธ ฟง-ดู

โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน นําเสนอขอมูล ตอบขอซักถาม การสัมภาษณ อานเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ 

การสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงหรืออานท่ีเกี่ยวของ การเขียน โฆษณาสินคาหรือบริการ เขียนประชาสัมพันธดวยสื่อสิ่งพิมพ 

ใบปลิว แผนพับ ประกาศ และพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 

  
90964447 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 

ENGLISH FOR FOOD TECHNOLOGY  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การใหขอมูลเกี่ยวกับการใชนวัตกรรม และเครื่องมือและ

อุปกรณดานเทคโนโลยีอาหาร การนําเสนอ การสาธิตขั้นตอนการใชงานนวัตกรรม เครื่องมือ และอุปกรณ การอานเรื่อง ขาว 

บทความ แผนภูมิ คูมือเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอาหาร การเขียน ขั้นตอนการใชงาน บันทึกยอ จดหมาย จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส เขียนบรรยายและรายงานสั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร การใชกระบวนการเรียนรูและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 
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90964448 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจดัเลี้ยง 

ENGLISH FOR CATERING OPERATION  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานบริการการจัดเลี้ยงในโรงแรม ภัตตาคาร การประชุม 

อบรม สัมมนา งานจัดเลี้ยงในพิธีตาง ๆ ในและนอกสถานท่ี การตอนรับและดูแล ผูรับบริการ การนําเสนอ การบริการท่ีโตะอาหาร 

เคานเตอรอาหารและเครื่องด่ืม การสื่อสารกับผูรับบริการ การจัดการปญหาความปลอดภัยในการทํางาน การอานรายการอาหาร 

การแนะนําอาหารและเครื่องดื่ม ปาย สัญลักษณ เอกสารการจอง การเขียนบันทึกการปฏิบัติงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส การใช

กระบวนการเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 

90964449 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

ENGLISH FOR FASHION TECHNOLOGY AND TEXTILE  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียน การใหขอมูลเกี่ยวกับเสื้อผา เครื่องประดับ นวัตกรรม เคร่ืองมือและ

อุปกรณออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การนําเสนอ การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานเรื่อง ขาว บทความ คูมือการใช

เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การเขียนบรรยาย และรายงานสัน้ ๆ การใช กระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  
90964450 ภาษาอังกฤษธุรกิจอัญมณ ี

ENGLISH FOR JEWELRY BUSINESS 

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานธุรกิจอัญมณี การตอนรับ การนัด

หมาย การสนทนาทางโทรศัพท การใหบริการ การซ้ือ-ขาย การสาธิตและนําเสนอ ใหขอมูล เกี่ยวกับสินคาหรือบริการตาง ๆ  สืบคน

ขอมูลทางธุรกิจอัญมณีจากสื่อตาง ๆ การเขียนบันทึกยอ บันทึกขอความ ทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกสสอบถาม และสั่งซ้ือ

สินคา การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  
90964451 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 

ENGLISH FOR AGRICULTURAL TECHNOLOGY  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การใหขอมูลเกี ่ยวกับนวัตกรรมและ 

เครื ่องจักรกลเกษตร การนําเสนอ การสาธิตขั้นตอนการใชงานนวัตกรรมและเครื่องจักรกลเกษตร การอานเรื ่อง เกี ่ยวกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การเขียนขั้นตอนการใชงาน บันทึกยอ จดหมาย รายงานสั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตร การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยี สารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  
90964452 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 

ENGLISH FOR FISHERY TECHNOLOGY  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การใหขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและ เครื่องจักรกลประมง 

การนําเสนอ การสาธิตขั้นตอนการใชงานนวัตกรรมและเครื่องจักรกลประมง การอานเรื่อง เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ประมง การเขียนขั้นตอนการใชงาน บันทึกยอ จดหมาย รายงานสั้น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอาชีพประมง 

การใชกระบวนการเรียนรูและ เทคโนโลยี สารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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90964453 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

ENGLISH FOR AGROTOURISM  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การสอบถามและการใหขอมูล เกี่ยวกับแหลง

ทองเท่ียวเชิงเกษตร และการใหบริการ การตอนรับและการใหบริการลูกคา การสาธิตและการ นําเสนอบริการตาง ๆ การอาน

บทความ ปายประกาศ สัญลักษณ คําแนะนํา โฆษณา กําหนดการ การกรอกขอมูล ในแบบฟอรม การเขียนบันทึกการใช

กระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 

  
90964454 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 

ENGLISH FOR AGRIBUSINESS  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การสาธิต การ

นําเสนอเกี่ยวกับ สินคา ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ การบริการ การอานเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและบริการ การเขียนบันทึกยอ จดหมาย

สอบถาม จดหมายสั่งซ้ือสินคา ในอาชีพเกษตร การใชกระบวนการเรียนรูและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  
90964455 ภาษาอังกฤษเพ่ือกิจการการบิน 

ENGLISH FOR AVIATION  

3 (3-0-6) 

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง-ดู พูด อานและการเขียน การอานเนื้อความ รายงาน เอกสาร คูมือ การใช อุปกรณ 

เครื่องมือเกี่ยวกับกิจการการบิน การเขียนบันทึกขอมูล เขียนรายงานการปฏิบตัิงาน การซอมบํารุงอากาศ ยาน โดยใชคํา

ศัพทเทคนิคท่ัวไปและคําศัพทเฉพาะในการบิน (jargon buster) การสนทนา การแสดงความคิดเห็น  การนําเสนอ อภิปราย การ

ติดตอสื่อสารในสถานการณการบิน การใชเทคโนโลยี สารสนเทศสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ งานกิจการการบินจากแหลงการเรียนรูท่ี

หลากหลาย และแสดงหลักฐาน การเรียนรูดวยตนเอง 

  
90964456 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

OCCUPATIONAL THAI LANGUAGE SKILLS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟง การดู การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา

สารในงานอาชีพจากสื่อประเภทตาง ๆ การพูดนำเสนอขอมูลเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ การเขียนเพ่ือกิจธุระ 

การจดบันทึกขอมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการใชภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

  
90964457 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 

OCCUPATIONAL WRITING AND SPEAKING 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด เชิงวิชาชีพ การสืบคนขอมูลจาก

แหลงท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพรูปแบบตาง ๆ 

จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

  
90964458 การฟงและการพูดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

LISTENING AND SPEAKING FOR PERSONALITY DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟงและการพูดภาษาไทยเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การฟงอยางลึกซ้ึง และสรุปใจความสำคัญจาก

การฟง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสตาง ๆ มารยาทในการฟง และการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟงและการ

พูด 
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90964459 ทักษะภาษาไทยเชิงสรางสรรค 

CREATIVE THAI LANGUAGE SKILLS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟง การพูด การอาน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะหภาษาไทย การฟง การดู และการอาน

เพ่ือวิเคราะหสุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคด ีวรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลงพ้ืนบาน การแสดงความคิดดวยการพูดและการ

เขียนเชิงสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ การนำความรู ท่ีไดจากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสรางสรรคไปประยุกตใชในงาน

อาชีพ 

  
90964460 ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบัติงาน 

ENGLISH -ON-THE-JOB 

2 (2-0-4) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน การใหขอมูลหรือคาแนะนำเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน การอานเอกสาร คูมือ การอานและโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสังคมออนไลน การนำเสนอขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

  
90964461 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 

ENGLISH CONVERSATION IN THE WORKPLACE 

2 (2-0-4) 

ศึกษาและปฏิบัติการสนทนาในสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ กฎ ระเบียบ สถานท่ี ตำแหนง หนาท่ี ความ

รับผิดชอบ ขอมูลทางธุรกิจ สินคาและบริการ การรายงานขอมูล การอธิบายขั้นตอน การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนขอมูล การ

แสดงความคิดเห็น และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 

  
90964462 การเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อดิจิทัล 

ENGLISH LEARNING THROUGH DIGITAL MEDIA 

1 (1-0-2) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษผานสื่อดิจิทัลท่ีหลากหลาย การเรียนจากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส หลักสูตรออนไลน และสื่อสังคมออนไลน ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

  
90964463 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ENGLISH FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คำศัพทเทคนิค การสนทนาใน

สถานการณงานอาชีพดานอุตสาหกรรม การพูดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชางอุตสาหกรรม การสาธิตและการนำเสนอ การอาน

ขอมูล เอกสาร คูมือ กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ คำเตือน และขอหามเพ่ือความปลอดภัย การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน 

ขอความบนสื่อสังคมออนไลน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

  
90964464 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 

ENGLISH FOR SERVICE BUSINESS 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพดานธุรกิจบริการ การสนทนาในสถานการณการ

ใหบริการ การใหขอมูลเกี่ยวกับท่ีพัก สิ่งอานวยความสะดวก อาหารและเครื่องดื่ม สินคาและบริการ การเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียว 

การนำเสนองานบริการและกิจกรรมบันเทิง การอานขอมูลเอกสาร คูมือ ประกาศ ตาราง ปาย สัญลักษณ กำหนดการ การกรอก
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ขอมูลในแบบฟอรม การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ขอความบนสื่อสังคมออนไลน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการ 

  
90964465 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีศิลปกรรม 

ENGLISH FOR ART TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง-พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานเทคโนโลยีศิลปกรรม คำศัพทเทคนิค การสนทนาใน

สถานการณงานเทคโนโลยีศิลปกรรม การใหขอมูล สาธิตและนำเสนอผลงานดานศลิปกรรม การอานขอมูล เอกสารและเรื่องราวท่ี

เกี่ยวของ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน บรรยายผลงาน ขอความบนสื่อสังคมออนไลน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในงานเทคโนโลยีศิลปกรรม 

  
90964466 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คำศัพทเทคนิค การใหขอมูล 

สาธิตและนำเสนอเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การอานเรื่อง เอกสาร 

คูมือ ขอมูลและปฏิบัติตามคำสั่ง การสืบคนขอมูลจากเว็บไซตและนาเสนอขอมูลท่ีไดจากการสืบคน การเขียนบันทึก รายงานการ

ปฏิบัติงาน ขอความบนสื่อสังคมออนไลน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  
90964467 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 

ENGLISH FOR ENTERTAINMENT INDUSTRY AND MUSIC 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี คำ

ศัพทเทคนิค ประเภทของอุตสาหกรรมบันเทิง ดนตรี และการแสดง การอานขอมูล สัญลักษณ เอกสารและขาวสารท่ีเกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน การสนทนาโตตอบในสถานการณการ

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรมบันเทิง และดนตรี 

  
90964468 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานเรือ 

MARITIME ENGLISH 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเรือ คำศัพทเทคนิค ประเภทและสวนประกอบ

ของเรือ การอานแผนท่ี บรรณสารการเดินเรือ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ความปลอดภัย ปายเตือน สัญลักษณ เอกสารและ

ขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเรือ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน การสนทนาโตตอบในสถานการณการปฏิบัติงาน

เรือ การติดตอสื่อสารกับเรืออ่ืน สถานีฝง และศูนยควบคุมการจราจรทางน้ำตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเรือ  
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