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1.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
THAI  0101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที ่เปนเครื ่องมือสื่อสารและวัฒนธรรม
แหงชาติ  ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหา  การใชภาษาไทยในชีว ิตประจําว ัน  
หลักการใชคํา  สํานวน  การผูกประโยค ระดับภาษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและ
การสงสาร  โดยฝกจับใจความสําคัญ  สรุปความ วิเคราะห วิจารณและประเมินคา  ฝกทักษะ
การคิด  รวบรวมความรู  ความคิด  ประสบการณจากการฟง  การดูและการอาน แลวนําเสนอ
ดวยการพูด  การเขียน  อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
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ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3 ( 3 -0 -6 )
  English for Everyday  Communication 
  ศึกษาและพัฒนาดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั้งดานการฟง การพูด ในรูปแบบ
ภาษาที่ใชในสถานการณตางๆ เพื่อการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานและการเขียน
เพื่อสื่อความหมายและการติดตอ การกรอกแบบฟอรม การเขียนขอความงายๆ และการเขียน
จดหมายอิเล็คทรอนิคส 
 
ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3 ( 3 -0 -6 )
  English for Communication and Study Skills 
  พัฒนาผู เร ียนใหมีทักษะการใชพจนานุกรม  ทักษะในการอานบทความที่
เกี ่ยวของกับเหตุการณปจจุบัน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาสังคม  
สิ่งแวดลอมฯลฯ โดยใชเทคนิคการอานขั้นสูงเชน  การอานเพื่อหาหัวเรื่อง การอานจับใจความ
สําคัญและรายละเอียดและสามารถพูดแสดงความคิดเห็น  เขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความ
ที ่อ านไดรวมถึงใหมีท ักษะในการศึกษาคนควาในหัวขอที ่ตรงกับสาขาว ิชาที ่เร ียนจาก
แหลงขอมูลตางๆ  เชน  ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็คทรอนิคส 
 
ENG 0103 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน 3 ( 3 -0 -6 )
  English for Specific  Fields of Study    
  ฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะบูรณาการในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาโดย
มุงเนนความหมายของคําศัพท โครงสรางประโยครูปแบบของการเขียน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตน  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอานเพื่อความเขาใจ  
การเขียนสรุปความและการพูดรายงาน  สามารถคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจาก
ส่ือตางๆ 
 
ENG 0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
  English for Work 
  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  
เพื่อจุดประสงคเฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคการ เรียนรูมารยาทและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสืบคนและการแสวงหาความรู จาก
สารสนเทศเพื่อการสมัครงานและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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LSIT 0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 
  Information  for Learning 
  ศึกษาความหมาย    ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  ระบบการจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  
เพื่อการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต  สามารถ
กําหนดความตองการสารสนเทศ   เลือกและประเมินผลแหลงสารสนเทศและนําเสนอผล
การศึกษาคนควาในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน 
 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม   การพัฒนาตนเอง  
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 
 
GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Meaning  of  Life 
  ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  โดยนําหลักความจริงของชีวิต  
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชเพื่อใหเขาใจตนเองและเขาถึงความจริงและความหมาย
ของชีวิต  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสันติสุขและแกไขปญหาสังคมไดดวยวิถีทางแหง
ปญญา 
 
ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0-6) 
  Aesthetic of Visual Arts 
  ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยและประสบการณทางความงาม การพัฒนา
ประสาทสัมผัส  และเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลป  อันสนองความตองการและ
ความรูสึกทางอารมณและจิตใจ  เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา
และความหมายของความเปนมนุษย 
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DM 0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3 ( 3 -0 -6 )
  Aesthetic  of  Performance 
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหว หลัก
เบื้องตนของศิลปะการแสดง  ลีลาการพูด  การเคลื่อนไหวและจินตนาการทางการแสดง ศึกษา
ศิลปะการแสดงและองคประกอบการแสดงประเภทตางๆ   ของไทยและสากล  เพื่อใหเห็น
คุณคาของศาสตรทางการแสดง  ซึ่งเปนพื ้นฐานที่นําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมี
คุณภาพ 
 
MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0-6) 
  Aesthetic of Music 
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงามและความสําคัญของดนตรีตอ
ชีวิต  สังคม  การเมืองและการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดย
ออม  รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยอง 
 
 
 
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GSOC  0101 วิถีไทย 3 ( 3 -0 -6 )
  Thai  Living 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของประเทศไทยทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมือง วัฒนธรรม ประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาและแนวทางแกไขปญหา
ในสังคม โดยการใชกระบวนการทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันจะนําไปสูการพึ่งตนเองและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุขในสังคมโลกาภิวัตน 
 
GSOC  0102 วิถีโลก 3(3-0-6) 
  Global  Society and Living 
  ศึกษาวิวัฒนาการทางดานสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
สังคมโลก   การจัดระเบียบโลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
และการปกครอง  ตลอดจนศึกษาถึงการปรับตัวของประเทศไทยดานสังคม  เศรษฐกิจและ
การเมือง  การปกครองโลกปจจุบัน 
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GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
  Man and Environment 
  ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  เนนการสราง
ความเขาใจถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ  วิธีการแกไข หลักการอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ศึกษาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ  
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมที่ยั่งยืน 
 
GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Law  in  Daily  Life 
  ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายที่ควรรูและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน อาทิ   
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  กฎหมายการจราจร  การคุมครองผูบริโภค การรับรูขอมูล
ขาวสารและการติดตอราชการ 
 
 
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
PE  0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3 ( 3 -0 -6 )
  Exercise  Science 
  ศึกษาหลักวิทยาศาสตรในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  การเลือกกิจกรรม
และการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศและวัย  การตรวจสอบสุขภาพ   
ทางกาย  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย การปองกันและ
ดูแลรักษา  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกกําลังกายโดยการเลนกีฬาชนิดตางๆ และผลของการออกกําลังกายที่มีตอระบบตางๆ  ของ
รางกายหลังจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
 
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science  for  Quality of Life 
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  ศึกษากระบวนการและการพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที ่มีตอมนุษย   
สภาพแวดลอม  สังคมการเมืองและวัฒนธรรม 
 
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking  and  Decision  Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลและขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสนและการประยุกตใชในการแกปญหา
ชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
  Information Technology of Life 
  ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ
คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไดแก เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล  การจัดการและการใชงานขอมูล  
การใชโปรแกรมระบบ  และโปรแกรมประยุกตเพื่อการสืบคนขอมูล   การแสวงหาความรูและ
การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตางๆ   
เชน Internet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ เปนตน สําหรับการศึกษา
คนควาการทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา 
 
GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  Science  and  Technology in Everyday Life 
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  ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตในสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม   เทคโนโลยีทองถ่ิน  ส่ิงแวดลอมและปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


