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ภาคผนวก ค
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสํ า คัญ ของภาษาไทยในฐานะที ่เ ปน เครื ่อ งมือ สื ่อ สารและวัฒ นธรรม
แหง ชาติ ศึก ษาสภาพปญ หาและแนวทางแกป ญ หา การใชภ าษาไทยในชีว ิต ประจํ า วัน
หลักการใชคํา สํานวน การผูกประโยค ระดับภาษา กระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและ
การสงสาร โดยฝกจับใจความสําคัญ สรุปความ วิเคราะห วิจารณและประเมิน คา ฝก ทัก ษะ
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
ภาษาที่ใ ชใ นสถานการณตางๆ เพื่อการติด ตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานและการเขีย น
เพื่อสื่อความหมายและการติดตอ การกรอกแบบฟอรม การเขียนขอความงายๆ และการเขีย น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส
ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3 ( 3 -0 -6 )
English for Communication and Study Skills
พัฒ นาผู เ รีย นใหม ีท ัก ษะการใชพ จนานุก รม ทัก ษะในการอา นบทความที่
เกี่ย วขอ งกับ เหตุก ารณปจ จุบัน ขนบธรรมเนีย มประเพณี ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น ปญ หาสัง คม
สิ่งแวดลอมฯลฯ โดยใชเทคนิคการอานขั้นสูงเชน การอานเพื่อหาหัวเรื่อง การอานจับใจความ
สําคัญและรายละเอียดและสามารถพูดแสดงความคิดเห็น เขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความ
ที ่อ า นไดร วมถึง ใหม ีท ัก ษะในการศึก ษาคน ควา ในหัว ขอ ที ่ต รงกับ สาขาวิช าที ่เ รีย นจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็คทรอนิคส
ENG 0103 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน
3 ( 3 -0 -6 )
English for Specific Fields of Study
ฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะบูรณาการในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาโดย
มุงเนนความหมายของคําศัพท โครงสรางประโยครูปแบบของการเขียน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของภาษาอัง กฤษในสาขาวิช าของตน เพื่อ เพิ่ม พูน ประสิท ธิภ าพในการอา นเพื่อ ความเขา ใจ
การเขียนสรุปความและการพูดรายงาน สามารถคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจาก
สื่อตางๆ
ENG 0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง การพูด การอานและการเขียน
เพื่อจุดประสงคเฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคการ เรีย นรูมารยาทและวัฒนธรรม
ของเจา ของภาษาใหส ามารถใชภ าษาอัง กฤษในการสืบ คน และการแสวงหาความรู จ าก
สารสนเทศเพื่อการสมัครงานและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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LSIT 0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(3-0-6)
Information for Learning
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ ระบบการจัด เก็บและสืบคน สารสนเทศดว ยระบบคอมพิว เตอรแ ละอิน เทอรเ น็ต
เพื่อการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต สามารถ
กํา หนดความตอ งการสารสนเทศ เลือ กและประเมิน ผลแหลง สารสนเทศและนํ า เสนอผล
การศึกษาคนควาในรูปแบบของการเขียนรายงานทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ศึก ษาพฤติก รรมมนุษ ยแ ละสาเหตุปจ จัย แหง พฤติก รรม การพัฒ นาตนเอง
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข

GH

0101 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
ศึก ษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต โดยนํา หลักความจริงของชีวิต
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชเพื่อใหเขาใจตนเองและเขาถึงความจริงและความหมาย
ของชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสันติสุขและแกไขปญหาสังคมไดดวยวิถีทางแหง
ปญญา
ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3(3-0-6)
Aesthetic of Visual Arts
ความหมายของสุนทรียภาพ มนุษยและประสบการณทางความงาม การพัฒนา
ประสาทสัม ผัส และเลือ กสรรคา ของความงามจากทัศ นศิล ป อัน สนองความตอ งการและ
ความรูสึกทางอารมณและจิตใจ เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา
และความหมายของความเปนมนุษย
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0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3 ( 3 -0 -6 )
Aesthetic of Performance
ศึก ษาความหมายและความสํา คัญ ของสุน ทรีย ภาพทางการเคลื่อ นไหว หลัก
เบื้องตนของศิลปะการแสดง ลีลาการพูด การเคลื่อนไหวและจินตนาการทางการแสดง ศึกษา
ศิล ปะการแสดงและองคป ระกอบการแสดงประเภทตา งๆ ของไทยและสากล เพื่อ ใหเ ห็น
คุณ คา ของศาสตรท างการแสดง ซึ่ง เปน พื้น ฐานที่นํา ไปใชพัฒ นาและสรา งสรรคช ีว ิต ใหมี
คุณภาพ
MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3-0-6)
Aesthetic of Music
ศึก ษาแนวคิด เกี่ย วกับ ความหมายของความงามและความสํา คัญ ของดนตรีตอ
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
ศึก ษาวิวัฒ นาการทางดา นสัง คม เศรษฐกิจ การเมือ งและการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลกและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง ตลอดจนศึก ษาถึง การปรับ ตัว ของประเทศไทยดา นสัง คม เศรษฐกิจ และ
การเมือง การปกครองโลกปจจุบัน
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GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึก ษาความสัม พัน ธเ ชิง ระบบระหวา งมนุษ ยก ับ สิ่ง แวดลอ ม เนน การสรา ง
ความเขา ใจถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไ ข หลัก การอนุรัก ษแ ละการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอม ศึก ษาความรว มมือดา นสิ่ง แวดลอ มในทุก ระดับ
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมที่ยั่งยืน
GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายที่ควรรูและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน อาทิ
สาระสําคัญ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย กฎหมายแพง และพาณิช ยแ ละกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กฎหมายการจราจร การคุมครองผูบริโภค การรับรูขอมูล
ขาวสารและการติดตอราชการ

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
3 ( 3 -0 -6 )
Exercise Science
ศึก ษาหลัก วิท ยาศาสตรใ นการออกกํา ลัง กายเพื่อ สุข ภาพ การเลือ กกิจ กรรม
และการจัด โปรแกรมการออกกํา ลัง กายใหเ หมาะสมกับ เพศและวัย การตรวจสอบสุข ภาพ
ทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย การปองกันและ
ดูแลรัก ษา การบาดเจ็บที่เ กิด ขึ้น จากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การฝกปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อาหารกับการออกกําลัง กายเพื่อสุขภาพ การฝก ปฏิบัติกิจกรรมการ
ออกกําลังกายโดยการเลนกีฬาชนิดตางๆ และผลของการออกกําลังกายที่มีตอระบบตางๆ ของ
รางกายหลังจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life

3(3-0-6)
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ศึกษากระบวนการและการพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การนํา
ความรูท างวิท ยาศาสตรม าประยุก ตใ นการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ใหดํา รงอยูอยา งเปน สุขและมี
ประสิท ธิภ าพ โดยตระหนัก ถึง ผลกระทบของความกา วหนา ทางวิท ยาศาสตรที่มีตอ มนุษ ย
สภาพแวดลอม สังคมการเมืองและวัฒนธรรม
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลัก การและกระบวนการคิด ของมนุษ ย ความคิด สรา งสรรค การวิเ คราะห
ขอ มูล และขา วสาร ตรรกศาสตรแ ละการใชเ หตุผ ล กระบวนการตัด สิน ใจ กระบวนการ
แสวงหาความรูท างวิท ยาศาสตร กํา หนดการเชิง เสน และการประยุก ตใ ชใ นการแกปญ หา
ชีวิตประจําวัน

GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology of Life
ศึก ษาเกี่ย วกับระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology) และ
คอมพิว เตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิต และสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดแ ก เครื่อ งอุป กรณค อมพิว เตอร การประมวลผลขอ มูล การจัด การและการใชง านขอ มูล
การใชโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกตเพื่อการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรูและ
การสื่อ สารขอ มูล บนระบบเครือ ขา ยคอมพิว เตอรจ ากระบบฐานขอ มูล และแหลง ขอ มูล ตา งๆ
เชน Internet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ เปนตน สําหรับการศึกษา
คน ควา การทํา รายงาน การนํา เสนอผลงานและการดํา รงชีวิต ประจํา วัน อยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา
GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Science and Technology in Everyday Life
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ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตในสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทองถิ่น สิ่งแวดลอมและปญหา

