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รหัส

ชื่อและคําอธิบายราชวิชา

หนวยกิต

GECN1101 ภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน การ
แนะนําตัว การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ การกลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวัน
เวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน เนนการฟง การพูด เพื่อการสื่อสารขั้น
พื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน สามารถเขียนประโยค
พื้นฐานและขอความสั้น ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร โดยใชศัพท และ
รูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปรายโตตอบ การนําเสนอ การอานขอความที่
ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยคระดับซับซอน เขียนขอความตั้งแต
สองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญของบทความทางวิชาการ
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน การอานเอกสาร ประชาสัมพันธ
การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่ เกี่ยวของ การพัฒนา
ทักษะการพูดเพื่อการเตรียมตัวสัมภาษณและการติดตามผลการสมัครงาน
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GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่
ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศในการศึกษาคนควาภายใน
สถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสืบคนฐานขอมูลตาง ๆ การรวบรวมสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร และความงดงามของศาสตรทางดนตรี นาฏศิลปและศิลปะทั้ง
ไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทางความงาม สามารถวิเคราะห คุณคาทาง
สุนทรียศิลป โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา อันเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม สามารถดํารงตน
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน องคประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทางสรีรวิทยาที่สงผลตอ
พฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนา
บุคลิกภาพ และการปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธในการทํางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสรางเสริมชีวิตใหมีความสุข
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GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใชเหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย โลกทัศน ชีวทัศน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย
ความรับผิดชอบ การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม การใชเหตุผลอยางสรางสรรค เพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมีสันติสุข และสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุนเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่
ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชในชีวิตประจําวัน
การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่
ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องตนดานการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับ
วันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
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GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย
การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและความตองการของ
ผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ใหสามารถนําเอาการเลนกีฬาเปนทักษะทางสังคม และ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การใชงานโปรแกรม
ระบบ โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การทํา
รายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพโดยเคารพในสิทธิทาง
ปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
GESC1102 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสัมพันธของ
สุขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานตอโลกและชีวิต ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต การ
สงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด
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GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอทรัพยากรทางดานกายภาพ ชีวภาพ และการดํารงชีวิตของมนุษยการมี
สวนรว มในการจั ดการฟ นฟู ส ง เสริ ม บํ า รุง รัก ษา คุ ม ครองทรัพ ยากร ตามหลัก การทางวิท ยาศาสตร
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต บทบาทและผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอวิถีชีวิต เทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยี
สุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย รูปแบบการคิด กระบวนการคิดทางคณิตศาสตรและการ
ใหเหตุ การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร การเปรียบเทียบหนวยวัด อัตราการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการตัดสินใจ การคาดการณ
และการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
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GESO1001 พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของ
สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
รักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษยและสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และระบบเมือง
การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตระบอบประชาธิปไตยเนนหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
และหนาที่ของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะหสถานการณความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบ
ตอสังคมไทย เพื่อใหรูจัก เขาใจ และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพและมีความเขาใจในโลกปจจุบัน
และอนาคตไดอยางมีสํานึกและความรับผิดชอบตอความเปนสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติ
และระดับโลกตอไป
GESO1102 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิต
ของมนุษย เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ การจัดการและการพัฒนาสิ่งแวดลอม ตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
กฎหมายสํ า คั ญ ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ชีวิ ต ประจํ า วั น ที่ พึ ง ทราบ ทั้ ง ในระดั บ ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เห็นความสําคัญของกฎหมายในฐานะที่เปนกติกาของสังคม และ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม

รหัส

ชื่อและคําอธิบายราชวิชา

หนวยกิต

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะหสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหวิวัฒนาการ
ของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเนนใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มี
ตอระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการนําไปประยุกตใชกับ
เศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึง
การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษา (Case Studies) ตางๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหมไปใชกับเหตุการณจริง
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสรางของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแกการจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล การบริหารสํานักงาน การ
บริหารการผลิต ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารธุรกิจประเภทตางๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาและประโยชนที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจเพื่อสามารถนําไปประยุกตใชใน
การดํารงชีวิต
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยเนน
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต น ด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น ในหั ว ข อ ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน การกลาวทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวขอโทษ กลาวคําอําลา ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับ
วันเวลา สถานที่ ดินฟาอากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

