รหัสและคาอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
1500101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
3(3 - 0)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาให้เห็นความสาคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการ
สืบค้นสารต่าง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ
และการนาเสนอผลการสืบค้น จากสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน โดยเน้น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

1500102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0)
English for Communication and Information Retrieval
ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา
การแนะนาตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลและคาแนะนา การสนทนา การแสดง
ความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อเช่น การ
อ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสืบค้นและการใช้
พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่าย ๆ ฯลฯ และโดย
อาศัยการสืบค้น (query) ข้อมูลสนเทศ ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายข้อมูลสนเทศเป็นต้น

1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็นในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ
ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อ
เรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความ
เพื่อรายงานข้อความที่อ่าน และให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะ
การอ่าน การเขียน และการสืบค้น

1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0)
Meaning of Life
ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันและโลกยุค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและ
สังคม
การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ

2000102

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจาแนกข้อต่างในศาสตร์ทางความงาม
ความหมายของ
สุนทรียศาสตร์ เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสาคัญ
ของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร์
ทางการได้ยิน (The Art of Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of
Movement) สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และ
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก (1)
ระดับการราลึก (Recognitive) (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย (Acquantive) และ (3)
นาเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative) เพือ่ ให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)

2500101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0)
Human Behavior and Self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการทางานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

2500102

วิถีไทย
3(3-0)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้ง
ในเมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาและแนวทางขจัด
ปัญหาสังคมไทย โดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การดาเนินชีวิตแบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้าน
สังคมเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

2500103

วิถีโลก
3(3-0)
Global Society and Living
ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยและของสังคมโลกการจัดระเบียบโลกในด้านสังคม
เศรษฐกิจ
การเมืองและการ
ปกครองตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยเพื่อปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

2500104

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0)
Human being and Environment
ความหมาย
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง ชีวภาพในท้องถิ่น การ
ดาเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การ
ส่งเสริม บารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

4000105

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Science for Quality of Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดารงอยู่อย่างเป็น
สุขและมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

4000106

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการ
ตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และ
การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2 -2)
Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม
การใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการ
และการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการ
สืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูล บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Internet Intranet,
LAN, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สาหรับการศึกษาค้นคว้า การทา
รายงานการนาเสนอผลงานและการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

4000108

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2 -2)
Information Technology for Learning
ศึกษาความสาคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
: IT) และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข
(digital society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual society) ที่มีผลต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐาน
ข้อมูลสนเทศ (database management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศ
บนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer and networking) เช่น LAN,
WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมและ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ การสืบค้น
ข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

