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วิชาที่มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ ใฝ่รู้ 
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

เกณฑม์าตรฐาน

2548
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.
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ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548, 
25 พฤษภาคม 2548



เกณฑม์าตรฐาน

2548
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณ า ก า ร ใ ด ๆ  ก็ ไ ด้  โ ด ย ผ ส ม ผ ส า น
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548, 
25 พฤษภาคม 2548ST
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วิชาศึกษาทั่วไป มีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ 
จน เ กิ ดความซาบซึ้ ง แล ะสามา รถติ ดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง การ
จัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่
เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชา
เบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมา
จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป LE

AR
NI

NG

เกณฑม์าตรฐาน

2548
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.

ที่มา : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริ ห า ร เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548, 25 พฤษภาคม 2548

แนวทางการบริหารGEN
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1
ด้านความรู้ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข             
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ

3
4
2

DOMAIN OF 

GEN-QF
กรอบมาตรฐาน

2552
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.

แห่งชาติ

มาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้ 
ระดับปริญญาตรี



KMUTT-STUDENT QF
Value Potential and Leadership

• KMUTT's citizenship
• Social Responsibility

•Knowledge
•Thinking Skill
•Learning Skill
•Professional Skill
•Communication Skill
•Humanization

Competent
•Adaptability
•Leadership
•Management Skill

ที่มา : KMUTT C4ED (http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=node/18)



TQF TQF1 TQF2 TQF3 TQF4 TQF5
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา/

ด้านการเรียนรู*้
ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

KMUTT-
STUDENT 
QF

• KMUTT's 
citizenship

• Social 
Responsibility

• Humanization

• Knowledge • Thinking Skill
• Learning Skill
• Professional Skill
• Management Skill

• Humanization
• Adaptability
• Leadership
• Social 

Responsibility

• Thinking Skill
• Learning Skill
• Professional Skill
• Management Skill
• Communication 

Skill

TQF VS KMUTT-STUDENT QF

ที่มา : KMUTT C4ED (http://www.c4ed.kmutt.ac.th/?q=node/18)

*เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ด้านการเรียนรู้ เป็นส่วนท่ีหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มจธ. ได้เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งอาจจัดรวมในด้านของทักษะทางปัญญาได้ 



LEARNING OUTCOME-BASED

KMUTT 
STUDENT QF

COURSES 
OUTCOMES

GEN LEARNING 
OUTCOMES

การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.

FRAMEWORK

TQF



ท่ีมา: ร.ศ. ประภาภัทร นิยม

การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.

ที่มา : Framework for 21st Century Learning (http://www.p21.org/our-work/p21-framework)

SUBJECT
CORE



Input Outcome

Process

How to learn? 
(method & 
strategies)

What to 
learn? 

(contents)

• Curriculum
• Teachers
• Learning resources
• Teaching aids, scientific instrument, etc.
• Supporting facilities

Support

ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 18 เมษายน 2552

ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ อ้างใน จิรณี ตันติรัตนวงศ์ (2552)

การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.

DESIGN
PROCESS



INTEGRATION CONCEPT

AUTHENTIC ASSESSMENT

"เนื้อหาความรู้" ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ 
"ความรู"้ และ "กระบวนการเรียนรู้"
"สิ่งที่เรียนรู้" กับ "ชีวิตประจ าวัน"
"ทีมอาจารย์ผู้สอน" จากหลากหลายสาขาวิชา

Staff
Dev.

Student
Dev. 

Activities

GEN

Problem-
based 

Learning

Research-
based 

Learning

Workshop 
GEN

Volunteer 
Mind

Culture 
Oriented

Activity-
based 

learning

Project-
based 

learning

Learning

Performance 
of Learning 

Process of 
Learning 

Product of 
Learning 



TQF2

TQF4 TQF3 TQF1 TQF4 TQF5 

101GEN 111GEN GEN121GEN GEN231GEN GEN241GEN GEN351GENLNG

GEN GEN GEN GENภาษาและ
การสื่อสาร

สุขพลานามัย
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต

การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

การคิด 
อย่างมีระบบ

คุณค่าและ
ความงาม

เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและ

การจัดการ

GEN KMUTT LEARNING OUTCOMES



พลศึกษา

101GEN 111GEN GEN121GEN GEN231GEN GEN241GEN GEN351GEN GEN
บังคับ
GEN
เลือก

มนุษยก์ับหลัก       
จริยศาสตร์         

เพ่ือการด าเนินชีวิต

ทักษะการเรียนรู้
และการแก้ปัญหา

มหัศจรรย์
แห่งความคิด

ความงดงาม
แห่งชีวิต

การบริหาร
จัดการยุคใหม่
และภาวะผู้น า

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาบังคับ (16+9 หน่วยกิต)

LNG

รายวิชาบังคับเลือก (6 หน่วยกิต)

16นก.9นก. 6นก.

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

3(3-0-6)

1(0-2-2)

GEN จัดการเรียนการสอนโดยส านักงานวิชาศึกษาท่ัวไปLNG จัดการเรียนการสอนโดยสายวิชาภาษา

กลุ่มวิชาบูรณาการกลุ่มวิชาสุขพลานามัย
กลุ่มวิชาภาษา



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

LEARNING & TEACHING

PROGRAM
หลักสูตร

ปกติ
หลักสูตร
นานาชาติ

หลักสูตร
ต่อเนื่อง

Liberal 
Arts

•คณะวิศวกรรมศาสตร์
•คณะวิทยาศาสตร์
•คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
•คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
•คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
•คณะศิลปศาสตร์
•หน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย

INTERDISCIPLINARY

IN
TE

GR
AT

IO
N



Active Learning Class

Lecture Class : Activity Group

CLASSROOM

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

XL

150-200 คน

L

400-600 คน

M

60-80 คนอาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 30-40 คน

RATIO PEDAGOGY



โครงสร้างการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาท่ัวไป

ประธาน
รายวิชา

LA/ TAนักพัฒนา
การเรียนรู้

อาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มกิจกรรม

อาจารย์ผู้สอน

Coordinate & Supporting

 อาจารย์ประจ า
 อาจารย์เกื้อหนุน
 อาจารย์พิเศษ
 อาจารย์พิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (เกษียณ)
 นักพัฒนาการเรียนรู้/

นักวิจัย
 บุคลากรสายสนับสนุน

Course Design & 
Course Management

ACADEMICMAGEMENT
เทคโนโลยีบริการจัดการวิชาการ

GEN OFFICE

• นักพัฒนาการเรียนรู้
• ผู้ช่วยนักวิจัย

• นักบริหารงานทั่วไป
• นักบริการการศึกษา

• นักพัฒนาการเรียนรู้
(เน้นด้านเทคโนโลยกีารเรียนรู)้

 อาจารย์ประจ า
 อาจารย์พิเศษ
 วิทยากร/    

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก



GEN

111GEN GEN121GEN GEN231GEN GEN241GEN GEN351GEN
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป



MAN AND ETHICS OF LIVING
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต



MAN AND ETHICS OF LIVING
มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต

รายวิชานี้มุ่งสอนแนวคิดในการด าเนินชีวิตและแนวทางในการท างานตามแนวศาสนา 
ปรัชญา และจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อื่น ความอดทน
และการยอมรับความแตกต่าง ความมีวินัยในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและ
จิตอาสา เป็นต้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆ ได้อย่างมีความสุข



GEN 111 CORE CONCEPT

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งมี
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

KMUTT's citizenship Social Responsibility Humanization

Volunteer Spirit 



GEN 111 LEARNING

การบรรยาย
ในห้องเรียน

ใหญ่

การท า
กิจกรรมใน
ห้องเรียน

ย่อย

การท า
โครงงานจิต

อาสา

การอ่าน
หนังสือนอก

เวลา



SCORE

ใบงานในชั้นเรียน
10%

สอบกลางและ
ปลายภาค

30%
โครงงานจิตอาสา

60%



COURSE LEARNING OUTCOMES : K-S-A

K S A
• เห็นความส าคัญของการตรง

ต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย 
•มีทัศนคติเชิงบวกในการท า

ประโยชน์เพื่อสังคม
• เข้าใจและยอมรับความคิดเห็น

ที่แตกต่างกัน
• การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

• การมีจิตอาสา มีพฤติกรรมการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
• รับผิดชอบต่อตนเอง/ผู้อื่น/สังคม
• การท างานเป็นทีม/ สามารถน า

กลุ่มและช่วยเหลือกลุ่ม
• การสื่อสารและการน าเสนองาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

•บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
คุณค่าชีวิตตามแนวคิดทาง
ศาสนา-วัฒนธรรม ปรัชญา 
และจิตวิทยา มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ที่มา : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 4 ปี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



K S A

COURSE LEARNING OUTCOMES

การเคารพ
ผู้อื่น

ความอดทนและ
การยอมรับ  

ความแตกต่าง

การรู้จักตนเอง 
การปรับตัว และ

การจัดการ
อารมณ์

การท างาน
เป็นทีม

ความ
ซื่อสัตย์

TQF4 : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

TQF1 : ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ความ
รับผิดชอบต่อ

สังคม

การรับรู้และ
ให้คุณค่า

TQF5 : ด้านทักษะการสื่อสารและ ICT
การสื่อสาร

อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์

การใช้
เทคโนโลยีเพื่อ

การสื่อสาร

ความเป็น
ผู้น า



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 111



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 111



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 111



GEN121
LEARNING AND PROBLEM SOLVING SKILLS

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา



GEN121
LEARNING AND PROBLEM SOLVING SKILLS

ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

รายวิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิด
เชิงบวก ศึกษาการจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการท าโครงงาน
ที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการก าหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จักการตั้งโจทย์ 
การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน 
แก้ปัญหา การสร้างความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง การสร้าง
แบบจ าลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการน าเสนอผลงาน 



GEN 121 CORE CONCEPT

MODULE 1 : Learning
• Critical
• Analytical
• Synthesis
• Creative
• Conceptual

MODULE 2 : Thinking Skill
• Learning
• Perception
• Memory
• Knowledge



GEN 121 LEARNING

การฝึก
ปฏิบัติท า

กิจกรรมกลุ่ม

SHOW/ 
EXHIBITION

การท า
โครงงาน

หนังสืออ่าน
นอกเวลา



กิจกรรมใน
ชั้นเรียน
35%

การสอบย่อย
10%

Term 
Project
30%

การสอบ
ปลายภาค

25%

GEN 121 SCORE



GEN 121 COURSE LEARNING OUTCOMES : K-S-A

K S A
• กล้าปล่อยโง่/ ยอมรับว่าไม่รู/้

กล้าแสดงออก
• คิดแง่บวก หลากหลายมุมมอง 

ปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้
• ใฝ่เรียนรู้ หาแรงบันดาลใจให้

ชีวิต
• การมีวุฒิภาวะ ยอมรับผลการ

ตัดสินและค าวิจารณ์

• การทดลองเพื่อพิสูจน์ความจริง
•หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

และใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
• การจัดระบบความคิด วางแผน 

ใช้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจ
• การท างานเป็นทีม
• การสื่อสาร/ การรู้เท่าทันข้อมูล

• เข้าใจประเภทของความรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ และการ
คิดรูปแบบต่าง ๆ
• รู้วิธีการ กระบวนการ

แก้ปัญหา
• เครื่องมือในการคิด เช่น 

Mind Map/ เทคนิคการ
น าเสนองาน

ที่มา : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 4 ปี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



K S A

GEN 121 COURSE LEARNING OUTCOMES

การเคารพ
ผู้อื่น

ความอดทนและ
การยอมรับ  

ความแตกต่าง

การรู้จักตนเอง 
การปรับตัว และ

การจัดการ
อารมณ์

การท างาน
เป็นทีม

TQF4 : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ

GEN LO : 
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

TQF3 : ด้านการเรียนรู้TQF3 : ด้านทักษะทางปัญญา
การคิด

วิเคราะห์และ
การวิพากษ์

การคิดเชิง
สร้างสรรค์

การคิดเชิง 
มโนทัศน์

การเรียนรู้ผ่าน
ชีวิตประจ าวัน

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

การเรียนรู้/เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง

ของโลก

TQF5 : ด้านทักษะการสื่อสารและ ICT
การสื่อสาร

อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์

การใช้
เทคโนโลยีเพื่อ

การสื่อสาร

การรู้เท่าทัน  
สื่อและข้อมูล

ข่าวสาร



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 121



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 121



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 121



GEN231
MIRACLE OF THINKING

มหัศจรรย์แห่งความคิด



รายวิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการ
คิด โดยการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การ
คิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้อง
กับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน 
โดยมีการท าตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ

GEN231
MIRACLE OF THINKING

มหัศจรรย์แห่งความคิด
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มหัศจรรย์แห่งความคิด เป็นรายวิชาที่มีแนวคิดให้ความส าคัญกับระบบการศึกษา 
(Education) ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนรู้ (Learning) ในการ
เรียนการสอนจะเน้นพัฒนาความรู้และความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ใช้
การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning) เป็นเครื่องมือหลักในการ
พัฒนาทักษะ ให้ความส าคัญกระบวนการท างานและการเรียนรู้ของบุคคลและ
กลุ่มที่น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

GEN231
MIRACLE OF THINKING

มหัศจรรย์แห่งความคิด
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GEN231

THINKING 
PROCESS OF 
SCIENCE

GEN121

THINKING 
PROCESS 
OF ART

ที่มา : Mercedes Left Brain Right Brain (http://infographic-police.blogspot.com/2011/02/mercedes-left-brain-
right-brain.html)



-กฤษณมูรติ







LEARNING HOW TO LEARN

INSPIRATION



GEN 231 CORE CONCEPT : THINKING PROCESS



GEN 231 LEARNING
การบรรยาย
ผ่านสื่อการ
สอนและ 

Video Clip 

การชม
ภาพยนตร์

การท า
กิจกรรม

กลุ่ม

การเรียนรู้
นอก

ห้องเรียน

EXHIBITION



การคัดเลือกเนื้อหาในรายวิชา GEN 231



หัวข้อการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 231

Learning From the Things around Us



52

สื่อการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 231

Learning Outside the Classroom



GEN 231 SCORE

กิจกรรมในชั้น
เรียน
50%

การสอบย่อย
10%

Midterm 
Project
25%

Extra 
Project
15%





GEN 231 COURSE LEARNING OUTCOMES : K-S-A

K S A
• การมีจิตนาการในการ

เรียนรู้
• การเข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล
• การยอมรับความคิดของ

ผู้อื่น
• การมีวุฒิภาวะ ยอมรับผล

การตัดสินและค าวิจารณ์

• การค้นคว้าหาความรู้ที่
หลากหลายด้านและมุมมอง
• การคิดนอกกรอบ คิดรอบด้าน
• การแสดงออกซ่ึงทักษะ

นอกเหนือจากวิชาชีพ
• การท างานเป็นทีม

• ระบบความคิดแบบ 
System Thinking
• การเข้าใจและเรียนรู้วิธีการ

คิด/เครื่องมือในการคิดที่มี
หลากหลายวิธี

ที่มา : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 4 ปี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



K S A

GEN 231 COURSE LEARNING OUTCOMES

การเคารพ
ผู้อื่น

ความอดทนและ
การยอมรับ  

ความแตกต่าง

การรู้จักตนเอง 
การปรับตัว และ

การจัดการ
อารมณ์

การท างาน
เป็นทีม

TQF4 : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ

GEN LO : 
การคิดอย่างมี

ระบบ

TQF3 : ด้านการเรียนรู้TQF3 : ด้านทักษะทางปัญญา
การคิด

วิเคราะห์และ
การวิพากษ์

การคิดเชิง
สร้างสรรค์

การคิดเชิง 
มโนทัศน์

การเรียนรู้ผ่าน
ชีวิตประจ าวัน

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

การเรียนรู้/เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง

ของโลก

TQF5 : ด้านทักษะการสื่อสารและ ICT
การใช้

เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสาร

การรู้เท่าทัน  
สื่อและข้อมูล

ข่าวสาร



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 231



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 231



ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา GEN 231



GEN241
BEAUTY OF LIFE

ความงดงามแห่งชีวิต



รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัส
ความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับ
ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติ
รอบ ๆ ตัวมนุษย์

GEN241
BEAUTY OF LIFE

ความงดงามแห่งชีวิต



การวัดและ
ประเมินผล

เนื้อหาท่ี   
สอดรับกับ
กิจกรรม

COURSE
LEARNING 

OUTCOMES

กิจกรรม    
การเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสนใจ

HOW TO DESIGN GEN 241 COURSE

STUDENT-CENTERED LEARNING



GEN 241 CORE CONCEPT



STORY LINE APPROACH

STAGE PLAY
TERM PROJECT

การบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบการเรยีนการสอน



EMOTION

REALISTIC ABSTRACT GEN241

HUMANIZATION

LEARNING OUTCOME

WHY STAGE PLAY

ความงามเชิง
วิเคราะห์

ความงามเชิง
อารมณ์ความรู้สึก SOFT SKILL



GEN 241 CORE CONCEPT : STAGE PLAY

• Research
• Team Management
• Laying Plan
• Casting
• Wrap up

• Rehearsal
• Blocking
• Technical run 

through
• Showtime



GEN 241 LEARNING
การให้ความรู้

จากผู้มี
ประสบการณ์

การเรียนรู้
ผ่านการสาธิต

การมีส่วน
ร่วมในการ

ท างาน
การสะท้อน
การเรียนรู้

ผ่านกิจกรรม

การฝึก
ความคิดเชิง
วิเคราะห์

การฝึก
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์



GEN 241 SCORE



GEN 241 COURSE LEARNING OUTCOMES : K-S-A

K S A
• การเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่-

สิ่งที่อาจไม่ชอบใจ
• การเข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล/รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
• การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
• การมองเห็นคุณค่าความ

งามของชีวิต

• การท างานเป็นทีม/บริหารเวลา-
งานให้บรรลุเป้าหมาย
• การแก้ปัญหาและก้าวข้าม

อุปสรรค
• การวิเคราะห์และวิพากษ์
• การสื่อสาร/ สุนทรียสนทนา/ 

การน าเสนองาน/ การรู้จัก
สังเกตผู้อื่น/ การกล้าแสดงออก

• สุนทรียศาสตร์
•ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
•ทฤษฎีการละคร
• ความรู้ด้านมานุษยวิทยา
•หลักการท างานและการ

จัดการงานกลุ่ม

ที่มา : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน 4 ปี การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



GEN 241 COURSE LEARNING OUTCOMES

GEN LO : 
คุณค่าและ  
ความงามK S A

การเคารพ
ผู้อื่น

ความอดทนและ
การยอมรับ  

ความแตกต่าง

การรู้จักตนเอง 
การปรับตัว และ

การจัดการ
อารมณ์

การท างาน
เป็นทีม

ศิลปะ 
ประเพณี และ

วัฒนธรรม

TQF4 : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ

TQF1 : ด้านคุณธรรมจริยธรรมTQF 3 : ด้านทักษะทางปัญญา
การคิด

วิเคราะห์และ
การวิพากษ์

การคิดเชิง
สร้างสรรค์

การคิดเชิง 
มโนทัศน์

TQF5 : ด้านทักษะการสื่อสารและ ICT

การสื่อสาร
อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์

การใช้
เทคโนโลยีเพื่อ

การสื่อสาร

การรับรู้และ
ให้คุณค่า

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

TQF3 : ด้านการเรียนรู้

การเรียนรู้ผ่าน
ชีวิตประจ าวัน

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม (กลุ่ม)
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GEN351
MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า



รายวิชานี้มุ่งสอนแนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของ   
การจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม 
การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้น า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน         
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

GEN351
MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP

การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า



การวัดและ
ประเมินผล

กิจกรรม   
การเรียนรู้

COURSE
LEARNING 

OUTCOMES

HOW TO DESIGN GEN 351 COURSE



K S A

GEN 351 COURSE LEARNING OUTCOMES

ความ
รับผิดชอบต่อ

สังคม

การเคารพ
ผู้อื่น

ความอดทนและ
การยอมรับ  

ความแตกต่าง

การรู้จักตนเอง 
การปรับตัว และ

การจัดการ
อารมณ์

การท างาน
เป็นทีม

ความเป็น
ผู้น า

การบริหาร
จัดการ

ADAPT 
ABILITY

LEADER 
SHIP

MANAGEMENT 
SKILL

TQF4 : ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

LEADERSHIP
KMUTT-STUDENT QF

GEN LO : 
เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและ
การจัดการ



K S A
K1-S1 การก าหนดเป้าหมายในชีวิต

K2 คุณลักษณะผู้น าที่ดี

K3 การบริหารคนและองค์กร

S2 การสื่อสาร (การฟังอย่างลึกซึ้ง)

S3 การตัดสินใจของผู้น า

S4 การท างานเป็นทีม (น าและตาม)

S5 การวางแผนกลยุทธ์

S6 การบริหารโครงการ

A1 Passion

A2 EQ

วินัยในตนเอง + CSR

GEN 351 COURSE LEARNING OUTCOMES : K-S-A



LEARNING

การศึกษา
ด้วยตนเอง

กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

การ
น าเสนอ/
อภิปราย

การฝึก
ทักษะการ
บริหาร



ทดสอบย่อย
15%

สอบปลายภาค
35%

รายงาน
10%

ประเมินโดย
เพื่อนร่วม

กลุ่ม-อาจารย์
40%

SCORE



K1-S1 การก าหนดเป้าหมายในชีวิต
การวัดและประเมินผล

กิจกรรมการ
เรียนรู้

ทดสอบย่อย 
(เดี่ยว)

สอบปลายภาค
(เดี่ยว)

รายงาน (เดี่ยว) ประเมินโดย
เพื่อนร่วมกลุ่ม

โครงการ
(เดี่ยว)

ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการจัดท า

โครงการโดย
อาจารย์ (เดี่ยว/

กลุ่ม)
ความเข้าใจแนวคิด
การบริหารเวลา
และการเงินส่วน
บุคคล (เดี่ยว)  
[5 คะแนน]

การก าหนด
เป้าหมาย และการ
วางแผนสู่เป้าหมาย 

[10 คะแนน]

• การฝึก
ตั้งเป้าหมาย
(Act.1)

• ฝึกวางแผนการ
ใช้เวลาและ
การเงิน (Act.2)

นักศึกษามีเป้าหมายใน
ชีวิต และสามารถ
ออกแบบแผนการพัฒนา
ตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ในชีวิตของตนเองได้อย่าง
เป็นระบบ



S3 การท างานเป็นทีม (น าและตาม)
การวัดและประเมินผล

กิจกรรมการ
เรียนรู้

ทดสอบย่อย 
(เดี่ยว)

สอบปลายภาค
(เดี่ยว)

รายงาน (เดี่ยว) ประเมินโดย
เพื่อนร่วมกลุ่ม

โครงการ (เดี่ยว)

ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการจัดท า

โครงการโดย
อาจารย์ (เดี่ยว/

กลุ่ม)
ประเมินความสามารถในการน าทีมไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมาย (เดี่ยว) [5 คะแนน]
• ฝึกทักษะการเป็น

ผู้น า-ผู้ตามจาก
กิจกรรม Role 
Play (Act.9)

• ฝึกทักษะการท างาน
เป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพจาก
การปฏิบัติงาน
โครงการ

ประเมินความ
ร่วมมือในการ

ท างานเป็นทีม เพื่อ
บรรลุเป้าหมายของ

โครงการ (กลุ่ม) 
[5 คะแนน]

นักศึกษาสามารถแสดง
บทบาทการเป็นผู้น าที่
เข้ากับสภาพของทมีได้ 
ในขณะเดียวกันหาก
ต้องเป็นผู้ตามในทีมก็
สามารถแสดงบทบาทผู้
ตามที่ดี สอดรับกับผู้น า
และเพื่อนร่วมทีมได้



A1 PASSION
การวัดและประเมินผล

กิจกรรมการ
เรียนรู้

ทดสอบย่อย 
(เดี่ยว)

สอบปลายภาค
(เดี่ยว)

รายงาน (เดี่ยว) ประเมินโดย
เพื่อนร่วมกลุ่ม

โครงการ
(เดี่ยว)

ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการจัดท า

โครงการโดย
อาจารย์ (เดี่ยว/

กลุ่ม)
รายงานแรงบันดาล
ใจกับเป้าหมายใน
ชีวิต [5 คะแนน]

• การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผ่านกิจกรรม 
Inspiration 
Forum

นักศึกษามีความมุ่งมั่น
อย่างแรงกล้าในการท าสิ่ง
ที่ตนเองต้องการให้เกิด
ความส าเร็จขึ้น ไม่ว่า
จะต้องเผชิญปัญหา หรือ
ความท้าทายมากเพียงใด
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