รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอ
โทษ กล่าวคาอาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อ
การสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการ
สื่อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นสูง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสูง การ
สื่อสาร โดยใช้ศัพท์ และรูปแบบของประโยคที่ซับซ้อน การสนทนา อภิปราย
โต้ตอบ การนาเสนอ การอ่านข้อความที่ซับซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตารา
จากสื่อต่าง ๆ การเขียนประโยคระดับซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า
และเขียนสรุปสาระสาคัญของบทความทางวิชาการ

GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การอ่าน
เอกสาร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยย่อ การเขียน
จดหมายสมัครงานและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการ
เตรียมตัวสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสืบค้น
ฐานข้อมูลต่าง ๆ การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
วิธีการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศาสตร์
ทางความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้เชิงคุณค่า อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง
สรีรวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษา
ตนเอง และการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ในการ
ทางาน สุขภาพจิตและการจัดการความเครียด การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การมีวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การ
ใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และ
สันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเขมรเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคาอาลา
ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
GEPA1001 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพ
ทางจิต ตลอดจนสามารถนาการออกกาลังกายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจและ
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อการพัฒนา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้สามารถ
นาเอาการเล่นกีฬาเป็นทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การ
ใช้งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การทารายงาน การนาเสนอผลงาน และ
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเคารพในสิทธิทางปัญญา
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความสัมพันธ์ของสุขภาพกับอาหาร การออกกาลังกาย ยาและสมุนไพร การใช้
สารเคมีในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสาคัญของพลังงานต่อโลก
และชีวิต ความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน
สารเสพติด
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ
ชีวภาพ และการดารงชีวิตของมนุษย์การมีส่วนร่วมในการจัดการฟื้นฟู ส่งเสริม
บารุงรักษา คุ้มครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต บทบาท
และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยี
สะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106 การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์ รูปแบบการคิด กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์และการให้เหตุ การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
การเปรียบเทียบหน่วยวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การ
ประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ การคาดการณ์ และการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจาวัน
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝัง
แนวทางการดาเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย

GESO1101 พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบ
เศรษฐกิจ และระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยเน้นหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง
รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมี
ผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีดุลย
ภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีสานึกและความ
รับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับ
โลกต่อไป
GESO1102 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์
การจัดการและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคม
GESO1103 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
กฎหมายสาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันที่พึงทราบ ทั้งใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจาวัน เห็น
ความสาคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม และปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสู่การ
วิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้
เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษา
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการนาไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและ
สังคมไทย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้การศึกษายัง
ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กรณีศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนา
แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้กับเหตุการณ์จริง
GESO1105 ธุรกิจสาหรับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การ
บริหารงานบุคคล การบริหารสานักงาน การบริหารการผลิต ซึ่งครอบคลุมถึง
เอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาและ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณนักธุรกิจเพื่อสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อ
ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคา
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้าอากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน

