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     รหัส  ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                 หนวยกิต 

 

GESC1001     การคิดและการตัดสินใจ                    3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making  

   ศึกษาความหมายของการคิดและกระบวนการคิดของมนุษย กระบวนการคิดรูปแบบ 

ตาง ๆ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคิด  ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  การประยุกตคณิตศาสตรและ

สถิติเพื่อการคาดการณและการแกปญหา  กระบวนการตัดสินใจ  และผลกระทบที่มีตอการตัดสินใจ 

 

GESC1101    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร                  3(3-0-6) 

Information Technology and Communication 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบ

ตอชีวิตและสังคม  การจัดการและการใชงานขอมูล  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช

โปรแกรมเพื่อการสืบคนขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย

คอมพวิเตอร 

 

GESC1102   วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต                    3(3-0-6) 

Science for Life 

ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ความสัมพันธของสุขภาพกับอาหาร  การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร  การใชสารเคมีใน

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม  ความสําคัญของพลังงานตอโลกและชีวิต  ความ

ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต  การสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันสารเสพติด 

 

GESC1103   พืชพรรณเพื่อชีวิต                    3(3-0-6) 

Plant for Life 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณและคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิต และการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ตาม

แนวทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



     รหัส     ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                 หนวยกิต 

 

GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต                 3(3-0-6) 

 Natural Resources and Environment for Life  

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม  ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  การมีสวนรวมในการจัดการฟนฟู  สงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

GETH1001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 

Thai for Communication 

พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวของกับชีวิต 

ประจําวัน  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

 

GEEN1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   3(3-0-6) 

          English for Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน  เนนการฟง การพูด เพื่อการ

สื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณตางๆ ใหมีทักษะในการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน 

สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และขอความสั้น ๆ   เพื่อใชในการสื่อสาร 

 

GEEN1101   ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตน                   3(3-0-6) 

English for Self-development 

พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับที่สูงขึ้น  การ

สื่อสาร    โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคหลากหลาย การอานอนุเฉท  การอานขอความ

ที่ซับซอนและบทความเชิงวิชาการจากสื่อตาง ๆ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษระดับซับซอน  

การเขียนสรุปความและแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 



     รหัส    ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                 หนวยกิต 

 

GEEN1102      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูง                  3(3-0-6) 

English for Advanced Communication 

พัฒนาทักษะในการใชภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ในระดับสูง การสื่อสาร 

โดยใชศัพท และรูปแบบของประโยคที่ซับซอน การสนทนา อภิปรายโตตอบ การนําเสนอ   

การอานขอความที่ซับซอน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่อตาง ๆ  การเขียนประโยค

ระดับซับซอน เขียนขอความต้ังแตสองยอหนา และเขียนสรุปสาระสําคัญของบทความทาง

วิชาการ   

 

GEEN1103     ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน                3(3-0-6) 

English for Career Application 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน  การอานเอกสาร       

ประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมายสมัครงานและ

เอกสารที่     เกี่ยวของ การเตรียมตัวเพื่อรับการสัมภาษณและการติดตามผลการสมัครงาน  

 

GEEN1104     ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                   3(3-0-6) 

English for Recreation 

พัฒนาทักษะในการใชภาษา  ดานการฟง พูด อาน และเขียนจากสื่อบันเทิงตาง ๆ  ฟง

และอานเพื่อจับใจความสําคัญ  พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได  

 

GEEN1105     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(3-0-6) 

    English for Academic Purposes 

พัฒนาทักษะการอานขอความ  บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ 

ตาง ๆ ฝกการใชบทความอางอิงเชิงวิชาการ  ฝกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาวิชาการ

ตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 



     รหัส    ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                 หนวยกิต 

 

GEHS1001   สารสนเทศเพือ่การเรียนรู        1(1-0-2) 

     Information for Learning 

    ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศในการศึกษา

คนควาภายในสถาบันการศึกษาและแหลงสารสนเทศอ่ืน ๆ  วิธีการสืบคนฐานขอมูลตาง ๆ  

การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง  และวิธีการนําเสนอผลการศึกษา

คนควาตามรูปแบบมาตรฐาน 

 

GEHS1101   สนุทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6) 

     Aesthetics of Life 

ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร  และความงดงามของศาสตรทางดนตรี  

นาฏศิลปและศิลปะทั้งไทยและสากลใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของศาสตรทางความ

งาม  สามารถวิเคราะห  คุณคาทางสุนทรียศิลป  โดยผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา  อันเปน

ประโยชนตอการพัฒนารสนิยม  สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

GEHS1102    การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต      3(3-0-6)  

     Self-development for Happiness of Life 

    ศึกษาความจริงของชีวิต  การดํารงชีวิตในสังคม  พฤติกรรมมนุษย  การพัฒนาการของ  

มนุษย  บุคลิกภาพและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง  วิธีการศึกษาตนเองและผูอ่ืน  

มนุษยสัมพันธในการทํางาน  ดัชนีชี้วัดความสุข  การสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนเพื่อ

เปาหมายการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุข 

 

GEHS1103     จริยธรรมทางสงัคมและการใชเหตุผล      3(3-0-6) 

           Social Morality and Rationale  

       ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของมนุษย  โลกทัศน  ชีวทัศน  การสงเสริมคุณธรรม   

  จริยธรรม  การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพัฒนาปญญาตามหลักศาสนธรรม  การใชเหตุผล  

อยางสรางสรรค  เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีสันติสุข  และสันติธรรม  

 

 

 

 



     รหัส    ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                 หนวยกิต 

 

GESO1001     พลวัตสังคมไทย         3(3-0-6) 

    Dynamics of Thai Society 

                  ศึกษาความเปนมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย  ในดานการเมืองการปกครอง   

เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณและบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย  ปลูกฝงแนวทางการ

ดําเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและสงเสริมคุณคาความเปนไทย  

 

GESO1101     พลวัตสังคมโลก         3(3-0-6) 

                    Dynamics of Global Society 

                     ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษยและสังคม  อารยธรรม  ระบบเศรษฐกิจ  และการเมืองการ 

ปกครอง  รวมทั้งสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบตอ

สังคมไทย และสังคมโลก  เพื่อใหรูจัก  เขาใจ  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีดุลยภาพในโลก

ปจจุบันและอนาคต 

 

GESO1102     มนุษยกับสิ่งแวดลอม         3(3-0-6) 

        Human and Environment 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ การสรางจิตสํานึกสาธารณะในการพัฒนา  การมีสวนรวมในการจัดการ

ตลอดจนการสงเสริมบํารุงรักษาคุมครอง คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

GESO1103     กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 

          Law for Daily Life  

                   ศึกษากฎหมายที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิต กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

อ่ืน ๆ ที่ประชาชนพึงทราบ 

 

 

 

 

 



     รหัส    ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                 หนวยกิต 

 

GEPA1001   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

         Exercise for Health 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  การ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ

ทางจิต  ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
 

GEPA1002   กีฬาประเภทบุคคล        1(0-2-1)     

          Individual Sports 

ศึกษาและพัฒนาทักษะการเลนกีฬา และมารยาทการเลนกีฬาประเภทบุคคลตามความ

สนใจและความตองการของผูเรียน เพื่อการพัฒนา รางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ ใหสามารถ

นําเอาการเลนกฬีาเปนทักษะทางสังคม  และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

 

 


