
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 3(3-0-6) 
 The Royal Court of Suan Sunandha  

ประวัติ ความเปนมา ภูมิปญญา และวิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา อัตลักษณและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บุคลิกภาพ การใชชีวิต ความรัก และความผูกพัน
ของนักศึกษา 

History, origin, intellect, way of life of the royal court of Suan 
Sunandha, uniqueness and identity of Suan Sunandha Rajbhat University, 
personality, living one’s life, love, and ties of the students 
   
GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)  
 Aesthetic Appreciation  

ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของศลิปะ การสรางประสบการณรับรูและ
เขาใจคุณคาความงามในธรรมชาติ และศิลปกรรม ดานทัศนศิลป โสตศิลป การแสดง และ
วรรณกรรม เนนความเขาใจและสรางประสบการณเรื่องของสุนทรีภาพ 

Definition, the importance and scope of fine arts, the creation of 
perceptual experience and the insight into the value of beauty in nature and fine 
arts including visual, auditory and performing arts with literatures paying an emphasis 
on the insight into and the creation of aesthetic appreciation 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) 
 Thai Society in Global Context  

แนวความคิดพ้ืนฐาน วิวัฒนาการ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 
ความสัมพันธและบทบาทของไทยในบริบทโลก เนนการศกึษาดานผลประโยชน และผลกระทบจาก
การที่ไทยไดเขาเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอการอยูรวมกัน
อยางสันติในฐานะประชาคมโลก 

Basic concept, social evolution, economy, politics, and law, relation 
and roles of Thailand in global context paying an emphasis on the benefits and the 
effects of being a part in global society, the procession of good conscious and 
attitude towards living together peacefully as world citizen 

 
 



GEN0104 การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Self Development  

หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย การเขาใจตนเองและผูอื่น ความภาคภูมใิจ
ในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสรางสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดําเนินชีวิตที่มี
คุณคาอยางมคีวามสุข 

Basic principles of human behaviors, the insight into oneself and 
others, the pride of oneself, concept and theories of self-development, process and 
procedure of self- development, the creation of interpersonal relationship, skills of 
emotional quotient management, the prevention of risking one’ s life behavior, and 
living one’s valuable and happy life 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0105 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  

ความหมาย ความสําคัญ และหลักการดําเนินชีวิตในทุกมิติ จุดมุงหมายและ
คุณคาของชีวิตตามแนวศาสนาและหลักปรัชญา กลวิธีเผชิญความแก ความเจ็บ และความตาย วิธี
แสวงหาความสุขที่ยั่งยืน การใชชีวิตอยางมีคุณคาทางจริยธรรม เพื่อการอยูรวมอยางสันติสุขกับ
ผูอื่นในสังคม 

Definition, the importance, and principles of living one’ s life in all 
dimensions, goals and value of life based on religious guidelines and philosophical 
principles, strategies to encounter adulthood, sickness and death, methods of 
seeking sustainable happiness, living one’ s life with ethical value for peaceful 
coexistence in societies 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
GEN0106 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 Life in Multicultural Society  

ความหมายและขอบเขตความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรม ความเขาใจเก่ียวกับ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ กลุมชน เพศ 
และชนชั้นทางสังคมในการดําเนินชีวิต แนวความคิดคานิยมเชิงบวกเก่ียวกับการอยูรวมกันของ
มนุษย และมีเจตคติที่ดตีอการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Definition and scope of the meaning of multicultural society, the 
insight into society, politics, economy and education, the diversity of culture, races, 
social groups, genders and social status in living one’ s life, concept of positive 
thinking relating to human’  coexistence with good attitudes of living with others in 
multicultural society 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0107 ความเปนพลเมืองดี 3(3-0-6) 
 Good Citizenship  

ความหมาย และความสําคัญของความเปนพลเมือง รูจักสิทธิ บทบาท หนาที่ 
และพันธะทางสังคม การมีจิตสํานึก คุณธรรม และจริยธรรม การสรางจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
การมีทัศนคติและคานิยมที่ดีตอสังคม เนนการเปนพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  

Definition and the importance of good citizenship, awareness of 
rights, roles, responsibilities and social commitment, acquisition of conscious mind, 
moral and ethics, including the creation of voluntarily contributions  and public 
consciousness, possession of good attitudes about and value of society with an 
emphasis on being a good citizen based on democratic principles capable of 
following the standard and Thai tradition as well as customs 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



GEN0108 ความคิดอันงดงาม 3(3-0-6) 
 Beautiful Thought  

ความรู ความเขาใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ การคิดเชิงวิเคราะห การ
คิดดานบวก การฝกสติเพ่ือสรางความมั่นคงทางอารมณ การเขาใจตนเองอยางถองแท ความเครียด
และการจัดการกับความเครียด รูจักการปรับตัวและการเขาสังคม เนนทักษะดานการคิดอยาง                
มีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 

Knowledge about and the insight into concepts and empirical 
practice, analytical thinking, positive thinking, mind training to create emotional 
stability, true understanding of oneself, stress and stress management, awareness of 
self- adjustment and socializing with an emphasis on skills of sensible thought and 
problem solving 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0109 ศาสตรแหงราชันย 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy  

ปรัชญาและองคความรูของพระราชา ทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน มีความรัก ความสามัคคี 
และรักถิ่นฐานบานเกิด เพ่ือยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

King’ s philosophy and sciences, new theory, sustainable economy, 
the royal’s initiative projects, local intellect, communities’way of life with love, unity 
and the love of one’ s homeland with the purpose of raising sustainable local 
intellect 
   
GEN0110 สํานึกไทย 3(3-0-6) 
 Thai Consciousness  

ลักษณะทั่วไปและวิวัฒนาการของสังคมไทย  แนวทางการดําเนินชีวิตของคนไทย
ตั้งแตเกิดจนตาย  ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา คานิยม การใหคุณคา คุณธรรมและจริยธรรม  
การเมือง การปกครอง  เอกลักษณและอัตลักษณของความเปนไทย วิถีแหงความเปนไทย และ      
ทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

General characteristic and evolution of Thai society, way of life of 
Thai people from birth to death, customs, culture, local intellect, value, value 
raising, moral and ethics, politics, governance, uniqueness and identity of being Thai 
and direction of the social and cultural development 

 
   



GEN0111 การสรางบุคลิกผูนํา 3(3-0-6) 
 Building Leadership  

ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบัติ คุณลักษณะหนาที่พ้ืนฐาน การควบคุม การตัดสินใจ 
การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอสังคม การประยุกตกับสถานการณตาง ๆ  
เพ่ือพัฒนาความเปนผูนํา 

Theories, concept, practical rules, basic characteristic of 
responsibilities, controlling, decision making, communication, motivation, leadership, 
social responsibilities, the application of various situation for leadership 
development 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0112 ปญญาไทยนอกกรอบ 3(3-0-6) 
 Outside of the Box Thai Intellect   

แนวคิด บทบาท คุณคา แนวทางการพัฒนาที่แตกตางจากเดิมของปญญาไทย 
การสรางสรรคและตอยอดปญญาไทย การประยุกตแนวคิดปญญาไทยตอการดําเนินชีวิตในสังคม
ยุคใหมและสรางมูลคาเพ่ิมของปญญาไทย 

Concepts, roles, values, and guidelines on the alternative 
development of Thai intellect, the creation and the extension of Thai intellect, the 
application of Thai intellect to living one’ s life in modern society and adding value 
to Thai intellect 
   
GEN0113 แรงบันดาลใจแหงชีวิต 3(3-0-6) 
 Inspiration of Life  

ความสําคัญของกระบวนการคิด พื้นอารมณและลักษณะการคิด กระบวนทัศนใน
การผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิด กรณีศึกษาจากศาสตรตาง ๆ  
เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิต 

The importance of thinking process, basic emotion and thought 
characteristic, paradigm of the integration of various concepts to thinking process, 
case studies from various sciences to create inspiration of life 

 
 
 
 
 
 

   



GEN0114 สีสันวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Color of Literatures   

ความหมายและขอบเขตของวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมยุคปจจุบัน 
วิธีการสรางอารมณขัน การอาน การวิเคราะห การตีความ และการวิจารณวรรณคดีโลกตะวันออก 
ตะวันตก และประเทศไทย การตระหนักและเห็นคุณคาของวรรณกรรม 

Definition and scope of literatures, evolution of contemporary 
literatures, the creation of humor, reading, analyzing, interpreting, and criticizing east 
and west literatures including those in Thailand, the awareness and the perception 
of the value of literatures 

 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0115 ภาพยนตรวิจักษ 3(3-0-6) 
 Film Appreciation  

ความรู รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตรในโลกตะวันออก ตะวันตก 
และประเทศไทย องคประกอบการสรางสรรคงานภาพยนตรทั้งในดานโครงสราง  ความเปนมา  
ประเภท และรูปแบบการนําเสนอ  เพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจตอภาพยนตรในฐานะผูชม
และการประเมินสุนทรียของภาพยนตร 

Knowledge, forms, history, development of moving pictures in the 
eastern and western world including Thailand, elements of film production including 
structure, origin, types and presentation forms with the purposes of the 
development of knowledge and the insight into moving pictures as film viewers and 
the evaluation of film appreciation 

 
   
GEN0116 ความผิดหวังสูฝนที่เปนจริง 3(3-0-6) 
 From Disappointment to a Dream Come True  

หลักการและแนวคิด การรับมือกับสภาวะปญหาในชีวิต การเขาใจตนเองและ 
การปรับตัวเมื่อเผชิญกับปญหาทางดานจิตใจ อารมณ และสังคม การเรียนรูเก่ียวกับประสบการณ
ตาง ๆ ในเชิงบวกและเชิงลบ หลักการดําเนินชีวิตเพ่ือสรางสุขในทุกมิติ 

Principles and concepts of coping with problems in life, the insight 
into oneself, self- adjustment when facing psychological, emotional, and social 
problems, awareness of various positive and negative experiences, and principles of 
living one’s life for the creation of happiness in all dimensions 
   



GEN0201 การใชภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage  

ทักษะการใชภาษาไทยดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนตามหลัก
ไวยากรณ เพื่อการสื่อสารและการนําเสนอผลงาน การใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับกาลเทศะและ
มารยาททางสังคม 

Thai language usage based on grammar for speaking, listening, 
speaking, reading and writing for communication and presentation, appropriate Thai 
usage in variety of situation and social manners 
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0202 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 Thai for Academic Purposes  

ภาษาไทยเพื่อการศึกษาการเรียนรู การแสดงความคิดเห็น เชิงวิชาการ การเขียน
รายงาน และการอางอิง การใชสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการนําเสนองานเชิงวิชาการ 

Thai language study skills, expressing academic opinions, writing 
reports with citing references, information retrieval of printed and electronic 
materials for academic presentation 
   
GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 
 Thai for Career   

ทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการทํางาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติ
สวนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การแนะนําตนเอง 
และการใชภาษาไทยในสื่อสังคมออนไลน การนําเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือการสื่อสารใน
กลุมใหญ 

Skills of Thai language usage for future career; completing  application 
forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing meeting minutes, 
self- introduction and Thai language usage on social network, oral presentation in 
public and/or mass communication 
  

 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 English for Communication and Information 

Retrieval 
 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
การทักทายทําความรูจัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณในอดีต การใชภาษาทาง
โทรศัพท การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การใหคําสั่ง การแกไขปญหา การใหคําแนะนํา  
การสืบคนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส การอางอิง การเรียนรูจากสื่อการเรียนรูตาง ๆ ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ 

English of daily life Communication in various situations; greeting and 
getting to know one another, giving description, talking about the past, talking on 
the phone, describing places, locations and directions, giving instructions, problem 
solving, giving advice, electronic information retrieval; citing references and learning 
from electronic databases as well as printed materials 
   
GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills  

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใหขอมูล การสรุปความ และแสดง 
ความคิดเห็น กลวิธีการอาน การเขียนในชีวิตประจําวัน การอางอิง และการใชพจนานุกรม  
เพ่ือการอานและการเขียน โดยใชสื่อระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

English for communication, including giving information, writing 
summary and expressing opinion; reading strategies; writing in daily life; citing 
references and using dictionary for reading and writing via Information system and 
electronic databases 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0206 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาการเรียนรู การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ  
การเขียนรายงาน และการอางอิง การใชสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือการนําเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ 

English for study skills; giving academic opinions, writing reports with 
citing references, electronic information retrieval using a variety of media including 
printed as well as electronic materials for academic presentation in various forms 
   



GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ  3(3-0-6) 
 English for Career Development  

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการทาํงาน การเขียนใบสมัครงาน การเขียนประวัติ
สวนตัว การเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานการประชุม การแนะนํา
ตนเอง และการใชภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลน การนําเสนอผลงานในที่สาธารณะและ/หรือ
การสื่อสารในกลุมใหญ 

Skills of English language usage for future career; completing  
application forms, writing resumes, writing official letters, taking notes, writing 
meeting minutes, self- introduction and English language usage on social network, 
oral presentation in public and/or mass communication 
   
รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0208 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลสุขภาพ  3(3-0-6) 
 English for Health Care  

ศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทางดานสุขภาพ ทักษะการอานและการสื่อสาร การ
ดูแลสุขภาพ ความสามารถในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชยาและเอกสารกํากับยา การ
คนหาและศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับโรคที่พบบอย การปองกันโรค เพ่ือประโยชนในการดูแลตนเอง
และครอบครัว 

Basic English medical terminology relating to health, reading skills 
and communication for health care, ability to create the understanding of medicine 
usage and medical labels in English, information retrieval and further study of 
frequently found illnesses and the prevention of the diseases for the benefit of the 
individual and the family 
   
GEN0209 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอและการพูดในที่สาธารณะ  3(3-0-6) 
 Public Speaking and Presentation Skills in English  

หลักการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนโดยคํานึงถึงกลุมเปาหมาย วัตถุประสงคใน
การพูด การกลาวแนะนําตนเอง การกลาวเปดและกลาวปด การเตรียมเคาโครงเรื่องที่จะพูด การ
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการพูด วิธีการสอดแทรกอารมณขัน และการเลือก
หัวขอที่เหมาะสม 

English Public speaking and presentation skill in the areas of defining 
audience, objectives of presentation, self-introduction, dynamic opening and closing, 
appropriate transition, organizing and developing ideas, preparing both mentally and 
physically, fighting fear, humor techniques, and selecting appropriate topics 
   



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0210 วาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Discourse English for Communication  

ความสําคัญ และประเภทของการพูด หลักการปฏิบัติเบื้องตนในการพูด การ
เปลงเสียง การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เพื่อประยุกตใชในการทํางานจริง และการใชชีวิต 
โดยเนนการอภิปราย การนําเสนอ การกลาวสุนทรพจน และการโตวาที 

The importance and types of speaking, basic principles of speaking, 
utterance, listening, speaking, reading and writing practices for the application at 
work and real life with an emphasis on discussions, presentation, delivering speech, 
and debates 
   
GEN0211 ภาษาจีน  3(3-0-6) 
 Chinese Language  

การใชภาษาจีน ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพื่อใหเกิดความสามารถทางภาษาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Chinese language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic 
situations/  simulation to build up language competence for daily communication 
with the insight into social, custom and culture 
   
GEN0212 ภาษาพมา  3(3-0-6) 
 Burmese Language  

การใชภาษาพมา ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพื่อใหเกิดความสามารถทางภาษาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Burmese language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic 
situations/  simulation to build up language competence for daily communication 
with the insight into social, custom and culture 

 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0213 ภาษาเขมร  3(3-0-6) 
 Khmer Language  

การใชภาษาเขมร ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพื่อใหเกิดความสามารถทางภาษาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Khmer language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic 
situations/  simulation to build up language competence for daily communication 
with the insight into social, custom and culture 
   
GEN0214 ภาษาลาว  3(3-0-6) 
 Lao Language  

การใชภาษาลาว ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพื่อใหเกิดความสามารถทางภาษาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Lao language usage including listening, speaking, reading and writing 
for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic situations/ 
simulation to build up language competence for daily communication with the 
insight into social, custom and culture 
   
GEN0215 ภาษาเวียดนาม  3(3-0-6) 
 Vietnamese Language  

การใชภาษาเวียดนาม ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพื่อใหเกิดความสามารถ
ทางภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Vietnamese language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic 
situations/  simulation to build up language competence for daily communication 
with the insight into social, custom and culture 

 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0216 ภาษามาเลย 3(3-0-6) 
 Malay Language  

การใชภาษามาเลย ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรูความคิด สื่อสารเรื่องราวในสถานการณจริง/จําลอง เพื่อใหเกิดความสามารถทางภาษาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน  และมีความเขาใจดานสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

Malay language usage including listening, speaking, reading and 
writing for knowledge and idea exchanging, and communication in authentic 
situations/  simulation to build up language competence for daily communication 
with the insight into social, custom and culture 
   
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Information Technology for Communication  

หลักการ ความสําคัญ ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร การสื่อสารขอมูลและเครือขาย การจัดการฐานขอมูล ขอมูลขนาดใหญ การใชงาน
อินเทอรเน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสูโลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติตาง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล 

Principles, the importance, and fundamental knowledge of 
information technology, computer systems, data communications and networking, 
database management, big data, internet usage, development of information 
technology to the digital world, cybercrime act, application of digital technology in 
various dimensions, and digital world revolution 
   
GEN0302 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life  

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน วิวัฒนาการ ความกาวหนา บทบาทการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลตอการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพ 

Definition, the importance, benefits, evolution, progress, roles of the 
development of science and technology based on the changing world resulting in 
living a quality life 

 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0303 วิทยาศาสตรกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
 Science and Environments  

ความหมายและความสําคัญทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับพฤติกรรมของสิ่งแวดลอม
ตอมนุษย และมนุษยตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศเชิงบูรณาการ ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลาย ทางชีวภาพ การอนุรักษ และปญหามลพิษ มาตรฐานสิ่งแวดลอม การปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมตอคุณภาพชีวิต 

Definition and importance Scientific relating to the effect of 
environmental behaviors on human and human behavior on environment, 
integrated ecosystem of natural resources, biological diversity, environmental 
conservation and pollution problems, environmental standard with the 
improvement of environment for suitable quality of life 
   
GEN0304 รูเทาทันดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Literacy  

การพัฒนาทักษะในความเขาใจดิจิทัล พฤติกรรมสารสนเทศ มนุษยศาสตรดิจิทัล 
ทักษะดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล จริยธรรมดิจิทัล การเปน
พลเมืองดิจิทัล สภาพแวดลอมดิจิทัล การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

Development of Digital literacy, Information behavior, Digital 
Humanities, Digital skill, Digital Quotient, Integration of digital technology, Digital 
Ethics, Digital Citizenship, Digital Environment, Digital media literacy 
   
GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 
 Recreation for Quality of Life  

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ขอบขายและ
ประเภทของนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ 
การฝกจิตเพ่ือสุขภาพกายและจิต 

Concepts, theories, meaning and the importance of recreation, scope 
and types of recreation, recreation activity design, relaxation with recreation 
activities, mind training for health and soul 

 
 
 
 
 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0306 สุขภาพสําหรับชีวิตยุคใหม 3(3-0-6) 
 Health Care for New Gen  

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู  
ปจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
สุขภาพตลอดจนนําความรูไปประยุกตใชในรูปแบบสุขภาพองครวมกับชีวิตประจําวันได 

Health care in the dimension of health promotion, health protection, 
treatment and rehabilitation in terms of life health factors of genders, ages, nutrition, 
health risk, including the application of holistic health science in daily life 
   
GEN0307 มหัศจรรยแหงความคิด 3(3-0-6) 
 Miracle of Thought  

หลักการแนวคิดธรรมชาติของการคิด กระบวนการคิดของมนุษยอยางเปนระบบ 
การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงวิเคราะห การเชื่อมโยงความคิด และการผูกเรื่อง   
การวิเคราะหขอมูลและขาวสาร การใช เหตุผล และการประยุกตใช ในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค 

Principles and concepts of nature of thought, human’ s systematic 
thinking process, systematic thinking, critical thinking, analytic thinking, the 
integration of thought and the story composition, the analysis of data and 
information with reasons for application in creative daily life problem solving 
   
GEN0308 อนิโฟกราฟก 3(3-0-6) 
 Info Graphic  

กระบวนการคิด การวิเคราะห ภายใตแนวคิดขอมูล สารสนเทศ หลักการ
ออกแบบ หลักการนําเสนองาน การนําเสนอตัวตน ภาพลักษณขององคกร รวมถึงการถายทอด
ประสบการณผานสื่อสารสนเทศ 

Thinking process, analysis based on concept of information, principles 
of design, presentation of identity, organization images including experience through 
information technology 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital for Life     

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับดิจิทัล บทบาทดิจิทัลในฐานะแนวโนมอันยิ่งใหญ ที่มีตอ   
การเปลี่ยนสังคมไทยและสังคมโลกในหลากหลายรูปแบบ การกอกําเนิดสิ่งปลูกสราง อุปกรณและ
เครื่องมืออัฉริยะ ควบคูกับการประยุกตใชอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เครือขายออนไลน พฤติกรรม  
การบริโภคผานเครื่องมือสื่อสาร กฎหมาย การทําธุรกิจ ใหบริการผานอินเทอรเน็ตหรือสังคม
ออนไลน  การดํารงชีวิตและการปรับตัวของมนุษยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลไดอยางมี
ความสุขและปลอดภัยในแตละชวงวัย 

Basic knowledge about digital, roles of digital as mega trends 
influencing the changes in Thai and Global societies in variety of forms, the invention 
of buildings, equipment and smart devices accompanied by the application of the 
Internet of Thinks, social network, consumption behavior via communication 
devices, law, online or social network enterprise, living one’ s life in and human 
adjustment to the fast growing digital technology with happy and secure life in each 
age group 
   
GEN0310 การสงเสริมสุขภาพทางเพศ 3(3-0-6) 
 Sexual Health Promotion  

แนวคิดในการดูแลสุขภาพทางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อเขาสูวัยรุนจนถึง
วัยผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมกอนสมรส การมีเพศสัมพันธอยางมีความสุขและปลอดภัย          
การวางแผนครอบครัว โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และปญหาสุขภาพทางเพศ ความเสี่ยงของคนใน
วัยตาง ๆ ตอโรคติดเชื้อ ระบบภูมิคุมกันของรางกายตอโรคติดเชื้อ การปองการและการดูแลตนเอง
เบื้องตน 

Concepts of sexual health care, sexual change from teen to elder, 
preparation for marriage, happy and safe sex, family planning, sexually transmitted 
diseases and sexual problems, risks of infectious diseases to people in various age 
groups, human’ s immune system to prevent infectious diseases, preliminary 
prevention and self-care 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0311 ธรรมชาติบําบัด  3(3-0-6) 
 Natural Therapy  

ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติบําบัดจากวิทยาศาสตรการแพทย ศิลปะในการ
ดํารงชีวิต และความลับเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบานและสมุนไพร ผลของการศกึษา เหตุของการเกิด
โรค มนตราบําบัด สมาธิบําบัด อาหาร และการออกกําลังกาย 

Knowledge about natural therapy based on medical science, art in 
living one’s life and secret of local intellect and herbs, results of the studies relating 
to causes of illnesses, mantra therapy, meditation therapy, food and exercising 
   
GEN0312 รูเทาทันภาวะการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Literacy  

ทฤษฎีเก่ียวกับคาของเงินและภาวะการเงิน หลักการ และวิธีการรูเรื่องทาง
การเงินและคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการใชเงินและธุรกิจในชีวิตประจําวัน การบริหาร
การเงินในชีวิตยุคปจจุบันอยางเหมาะสม หนี้ครัวเรือน นิติกรรมและสัญญาตาง ๆ ดวยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสหรือโปรแกรมสําเร็จรูปอยางงาย 

Theories relating to the value of money and financial state, principles 
and methods of study concerning finance and mathematic relevant to financial 
activities and daily business transaction, suitable financial management in present 
day; household debts, various acts and contracts on electronic devices or easy 
application 
   
GEN0313 การเตน 3(3-0-6) 
 Dancing  

ทฤษฎี หลักการ ความรูพ้ืนฐานสําหรับการเตน สมรรถภาพทางกาย ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเตน ความแข็งแรงและความยืดหยุนของรางกาย ความปลอดภัย การปองกันการ
บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

Theories, principles, fundamental knowledge of dancing, physical 
performance, dance movement skills, body’  s strength and flexibility, security, 
prevention of injuries and basic first aid 
  

 
 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0314 โยคะ 3(3-0-6) 
 Yoga  

ความสําคัญและประโยชนของการฝกโยคะ การเตรียมความพรอมของรางกาย   
การยืดเหยียดขอตอและกลามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเนื้อ การฝกทาอาสนะตาง ๆ     
การควบคุมลมหายใจ การผอนคลายอยางลึกและปลอดภัยในการฝก 

The importance and benefits of yoga practice, body preparation, joint 
and muscle stretching, muscle tightening and relaxing techniques, various practices 
of yoga figures, breathe control, deep and secure relaxing practice 
   
GEN0315 ชีวิตเลิกอวน 3(3-0-6) 
 Never Get Fat Again   

ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของอาหารใหพลังงานตอการ
ควบคุมน้ําหนักตัว ความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ การกําหนดอาหารที่ให
พลังงานและสารอาหาร สําหรับการลดน้ําหนัก และการออกกําลังกายเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก 

Knowledge about health, roles and impacts of food providing energy 
leading to weight control, the correlation between suitable body weight and good 
health, food specification of energy and nutrition for weight reduction and exercising 
for weight control 
   
GEN0316 ศาสตรแหงการชะลอวัย 3(3-0-6) 
 Science of Anti-Aging  

หลักการ ความรูเก่ียวกับความงามและสุขภาพที่ดีบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร 
โภชนาการเพื่อความงามและสุขภาพการชะลอวัย ผลิตภัณฑและการเสริมความงาม ความฉลาดใน
การเลือกใชผลิตภัณฑ 

Principles, knowledge concerning beauty and good health based on 
science, nutrition for beauty and anti- aging, products and beauty modification, tips 
for wise product choice 
  

 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
GEN0317 ศาสตรและศิลปแหงอาหารชาววัง 3(3-0-6) 
 State of the Art of Royal Cuisine   

ความรูเรื่องอาหาร ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพบนพื้นฐาน
ของอาหารชาววัง บทบาทของอาหารชาววังในปจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอาหาร
ชาววัง การประเมินขอมูลดานอาหารและโภชนาการของอาหาร 

Knowledge about royal cuisine, correlation between cuisine and 
healthy nutrition based on royal cuisine, roles of royal cuisine nowadays, social and 
culture relating to royal cuisine, the evaluation of cuisine recipes and nutrition value 
of royal cuisine 
   
GEN0318 รักปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safe Sex   

ความรูธรรมชาติของเพศ บทบาท ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศ 
พัฒนาการ ความเบี่ยงเบน และความผิดปกติทางเพศ การปองกันและปญหาที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ 
การวางแผนครอบครัว การปรับตัวและการอยูรวมกันอยางเทาเทียมกันในสังคมปจจุบัน 

Awareness of nature of sex, roles, beliefs and culture relating to sex, 
evolution, deviance, and abnormality of sex, the prevention and problems 
concerning sexual intercourse, family planning, self-adjustment and living equally in 
the present society 
   
GEN0319 ผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Digital  

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการการเปนผูประกอบการ สตารตอัป โดยเนน       
การสรางสรรคนวัตกรรม ตัวแบบการทําธุร กิจ หลักการบริหารจัดการสําหรับการเปน
ผูประกอบการ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสูเชิงพาณิชย กฎหมายการประกอบการ และ
การประยุกตใชแอปพลิเคชันเพื่อการคา 

Concepts, theories and process of being start- up entrepreneurs with 
an emphasis on innovative creation, business models, principles of administrative 
management for entrepreneurs, the application of innovation and technologies for 
commercial purposes, laws relating to business operation and the use of 
applications for commerce 
   

 


