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1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือสื่อสารและวัฒนธรรมแหงชาติ
ศึ ก ษาสภาพป ญหาและแนวทางแกป ญ หา การใช ภ าษาไทยในชีวิ ต ประจํ าวั น หลั ก การใช คํ า
สํานวน การผูกประโยค ระดับภาษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการสงสาร โดยฝก
จับใจความสําคัญ สรุปความ วิเคราะห วิจารณและประเมินคา ฝกทักษะการคิด รวบรวมความรู
ความคิด ประสบการณจากการฟง การดู และการอาน แลวนําเสนอดวยการพูด การเขียนอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค
ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
English for Everyday Communication

3(3-0)
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ศึกษาและพัฒนาดานภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั้งดานการฟง การพูด ในรูปแบบ
ภาษาทีใ่ ชในสถานการณตาง ๆ เพื่อการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานและการเขียนเพือ่
สื่อความหมายและการติดตอ การกรอกแบบฟอรม การเขียนขอความงาย ๆ และการเขียนจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส
ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชพจนานุกรม ทักษะในการอานบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบัน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาสังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ
โดยใช เ ทคนิ ค การอ า นขั้ น สู ง เช น การอ า นเพื่ อ หาหั ว เรื่ อ ง การอ า นจั บ ใจความสํ า คั ญ และ
รายละเอียด และสามารถพูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความที่อานได
รวมถึงใหมีทักษะในการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน
สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็คทรอนิคส
ENG 0103 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน
3(3-0)
English for Specific Fields of Study
ฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะบูรณาการในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
โดยมุงเนนความหมายของคําศัพท โครงสรางประโยค รูปแบบของการเขียน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอานเพื่อความเขาใจ การเขียน
สรุปความและการพูดรายงาน สามารถคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากสื่อตาง ๆ
ENG 0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0)
English for Work
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพื่อจุดประสงคเฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคการ เรียนรูมารยาทและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาใหสามารถใช ภาษาอังกฤษในการสืบคนและการแสวงหาความรูจากสารสนเทศ
เพื่อการสมัครงานและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
LSIT 0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information for Learning

3(3-0)
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ศึ กษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล งสารสนเทศ ทรั พยากร
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต เพื่อการ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตสามารถกําหนดความ
ตองการสารสนเทศ เลือกและประเมินผลแหลงสารสนเทศ และนําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบ
ของการเขียนรายงานทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน
3(3-0)
Human Behavior and Self Development
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย แ ละสาเหตุ ป จ จั ย แห ง พฤติ ก รรม การพั ฒ นาตนเอง
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข

GH

0101 ความจริงของชีวิต
3(3-0)
Meaning of Life
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต โดยนําหลักความจริงของชีวิต
หลักปรัชญา และหลักศาสนธรรมมาใชเพื่อใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมาย
ของชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสันติสุข และแกไขปญหาสังคมไดดวยวิถีทางแหง
ปญญา
ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3-0)
Aesthetic of Visual Arts
ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยและประสบการณทางความงาม การพัฒนา
ประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลป อันสนองความตองการและความรูสึก
ทางอารมณ แ ละจิ ต ใจ เพื่ อ นํ า มาปลู ก ฝ ง และพั ฒ นาตนเองให เ จริ ญ งอกงามไปสู คุ ณ ค า และ
ความหมายของความเปนมนุษย
DM

0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
Aesthetic of Performance

3(3-0)
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ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ น ทรี ย ภาพทางการเคลื่ อ นไหว
หลักเบื้ องตน ของศิลปะการแสดง ลีลาการพูด การเคลื่อนไหวและจิ นตนาการทางการแสดง
ศึกษาศิลปะการแสดงและองคประกอบการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยและสากล เพื่อใหเห็น
คุณคาของศาสตรทางการแสดงซึ่งเปนพื้นฐานที่นําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ
MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3-0)
Aesthetic of Music
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และความสําคัญของดนตรีตอชีวิต
สังคม การเมือง และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม รวมทั้ง
วรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยอง

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
GSOC 0101 วิถีไทย
3(3-0)
Thai Living
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของประเทศไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง วัฒนธรรม ประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาและแนวทางแกไขปญหา
ในสังคม โดยการใชกระบวนการทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา อันจะนําไปสูการพึ่งตนเองและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุขในสังคมโลกาภิวัตน
GSOC 0102 วิถีโลก
3(3-0)
Global Society and Living
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการทางด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลก และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครอง ตลอดจนศึกษาถึงการปรับตัวของประเทศไทยดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครองโลกปจจุบัน
GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม

3(3-0)
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Man and Environment
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ระบบระหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ ม เน น การสร า ง
ความเขาใจถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศึกษาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมที่ยั่งยืน
GSOC 0104 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0)
Law in Daily Life
ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายที่ควรรูและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน อาทิ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอาญา
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กฎหมายการจราจร การคุมครองผูบริโภค การรับรูขอมูลขาวสาร
และการติดตอราชการ

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
3(3-0)
Exercise Science
ศึกษาหลักวิทยาศาสตรในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การเลือกกิจกรรมและ
การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศและวัย การตรวจสอบสุขภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย การปองกันและดูแลรักษา
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา การฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ อาหารกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย
โดยการเลนกีฬาชนิดตาง ๆ และผลของการออกกําลังกายที่มีตอระบบตาง ๆ ของรางกายหลังจาก
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0)
Science for Quality of Life
ศึกษากระบวนการและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ

27
โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การวิเคราะหขอมูล
และขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสนและการประยุกตใชในการแกปญหาชีวิตประจําวัน

GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2)
Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ
คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล การใช
โปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกตเพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรูและการสื่อสาร
ข อ มู ล บนระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละจากระบบฐานข อ มู ล และแหล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ เช น
Internet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ เปนตน สําหรับการศึกษาคนควา
การทํารายงาน การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เคารพสิทธิทางปญญา
GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Science and Technology in Everyday Life

3(3-0)
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ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทองถิ่น สิ่งแวดลอม และปญหา

