คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
……………………………………………………………………………
1) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GELA101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่ อสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติ ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การหาความรู้โดยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ การนาเสนอความรู้
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Thai language as the communication tool based on principles and theory,
practicing through listening, speaking, reading and writing, acquiring knowledge by
integration as well as presenting and applying knowledge in daily life
GELA102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติ ทักษะการฟัง
การพูด การอ่า น การเขี ย น การบูร ณาการทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสารในชีวิ ตประจ าวั น
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
English language as the communication tool based on principles and
theory, practicing through listening, speaking, reading and writing, integrating these
English skills in daily life communication appropriately
GELA103

ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated English
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังโดยจับประเด็นและรายละเอียด การพูดเพื่อ
นาเสนอและอภิปราย การอ่านสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงตีความ และการเขียน
แบบสรุปความ

Practice English through listening for the gist and detailed information,
practicing oral presentation and discussion, summary reading, critical interpretive and
summary reading, summary writing
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GEHU101 ความงดงามของชีวิต
3(3-0-6)
Beauty of Life
หลั ก ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ความเป็ นตั ว ตน การเข้ า ใจ เห็ น คุ ณ ค่า ในตนเอง ผู้ อื่ น
ความงดงามของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ การเสริมสร้าง พัฒนาตนเอง และการประยุกต์
ใช้กับสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข
The principles of human nature, self-understanding, self-esteem and
respecting others, aesthetics of arts, cultures and nature for self-developing, adapting
to live happily in the society
GEHU102

ปรัชญา ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy, Religions and Buddhadasa Studies
ความหมาย ขอบข่าย เนื้อหาทางปรัชญาและศาสนา ศึกษาความรู้ ความจริง และ
ความดี ตามทัศนะของปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก ศึกษาประวัติ ปณิธาน 3 ประการ
หลักธรรมคาสอน การตีความ และการเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ
Concept, scope, and content of Philosophy Religions, knowledge, truth,
virtue according to Western and Eastern Philosophy, biography of Buddhadasa Bhikku,
his 3 wishes, his Dhamma discourse, interpretation, and augmentation of his works
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESO101 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamic of Thai and Global Societies
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ ของสั ง คมไทยและ
สั ง คมโลกที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ มนุ ษ ยชาติ การบู ร ณาการบริ บ ทต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น กระแส
การเปลี่ยนแปลง ตระหนัก สานึก เห็นคุณค่าของความเป็นไทย และพลโลก
The changing of social, cultures, politics and economics that influence
the mankind in Thai and Global societies, integrating different contexts in order to

adapt their living to be realized, conscious the value of citizen in changing currents in
Thai and Global societies
GESO102

วิถีชีวิตกับสังคม
3(3-0-6)
Life and Society
หลักการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม จิตสาธารณะ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ โดยเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
The principles of coexistence of human society, public mind, civic duties,
philosophy of sufficiency economy by learning through practice and apply in daily life
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
GESC101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(2-2-5)
Information Technology and Study
แนวคิดเกี่ย วกับ เทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรม
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การใช้ แหล่ ง สารสนเทศ ทั กษะการสื บ ค้ น
สารสนเทศ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า การรวบรวม การวิ เ คราะห์
การสั งเคราะห์ และการประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและการอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน
การรู้เท่าทันสื่อ การประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นาเสนอสารสนเทศ
อย่างสร้างสรรค์
Information and Communications Technology (ICT), ICT laws and ethics,
usage of information resources and retrieval skills, collection, analysis, synthesis and
information assessment, composing and referencing data according to standard format,
focusing on media literacy, the applications of social network, creative presentation by
using electronic media
GESC102

การพัฒนาการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
หลักการ ธรรมชาติของการคิด และกระบวนการคิดที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม และการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การเรี ย นรู้ แ ละใช้ เ ครื่ อ งมื อ หรื อ เทคนิ ค เพื่ อ การพั ฒ นาความคิ ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

The principles and nature of thinking, thinking process which affects
human learning to develop systematic, analytical, synthesis, holistic and critical
thinking, learning and using tools or techniques for effective thinking development
GESC103

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Quality of Life Development
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงาน
ทดแทน การจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การเสริมสร้าง
และพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ
The situations of environment and energy, impact of environment issues,
renewable energies, sustainable environment, energy managements, the effects of
environment and energy on health care, health promotion and development of health
holistic, practice of integrated health care

