คำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1. กลุ่มสำระกำรบ่มเพำะคุณธรรม จริยธรรม
ศท. 181
GE 181

สัจจะและบริกำร
Truth and Service
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตของตนเอง การพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มีจิตสาธารณะ ตระหนักใน
การรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
History of Payap University; pursuit of truth on one’s ways of
life; personality development of public consciousness in serving
other people, community and society morally and ethically; having
life skills in accordance with the philosophy of sufficiency economy
and applying them in daily life

3 (3-0-6)

ศท. 182
GE 182

พลเมือง ธรรมำภิบำล กับสันติภำพ
Citizenship Good Governance and Peace
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
สังคมโลก และสังคมดิจิทัล (การเป็นพลเมืองดิจิทัล) การต่อต้านการทุจริต และ
การนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการดาเนินชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Roles and duties of being a responsibly virtuous Thai citizen,
global citizen and digital citizen; resisting corruptions; exercising
good governance for peaceful cohabitation

3 (3-0-6)

ศท. 1801 คริสต์จริยธรรมเกี่ยวกับเพศ
GE 1801 Christian Sexual Ethics
ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
หลักคริสต์จริยธรรมเรื่องเพศ การวางตัวกับเพื่อนต่างเพศ การคบเพื่อนต่าง
เพศ และเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานหลักคาสอนของพระ
คริสต์ธรรมคัมภีร์ และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
Christian ethics of sexuality; opposite sex friendship; courtship;
and sexual relationship, along with case studies that are in
accordance with biblical teachings and relevant to the Thai context

3 (3-0-6)
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ศท. 1802 กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE 1802 Laws in Everyday Life
ยกเว้น นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์ ครอบครัว มรดก และสัญญาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน
กระบวนการยุติธรรมของไทย รวมถึง กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน
Rights and duties; fundamental freedom of legal persons; basic
knowledge of people, property, family, inheritance and contracts in
everyday life related to daily life; Thai judicial process including
other laws related to daily life

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศท. 191
GE 191

สุขภำพดี นิวนอร์มัล
New Normal Healthiness
แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้านสุขภาพ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง โภชนาการที่ดี การออกกาลังกาย การบริหารอารมณ์ การปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
Health literacy concepts to prevent chronic noncommunicable diseases, emerging disease; media literacy and
health informatics; making healthy behavioral decisions; good
nutrition; exercise; emotional management; First Aid and basic
resuscitation
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3 (3-0-6)

ศท. 192
GE 192

กำรคิดแบบองค์รวม
Holistic Thinking
แนวคิดการคิดแบบองค์รวม วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบจากแหล่งความรู้หรือสารสนเทศที่
หลากหลาย การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบความคิดสาหรับนวัตกรรม การคิดแบบองค์รวม
เกี่ยวกับประเด็น ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เชื่อมโยงกัน
Holistic thinking concept; an ethical and responsible way of
self-learning and acquiring knowledge from a variety of sources of
knowledge or information; analytical thinking; problem solving;
critical thinking; creative thinking; design ideas for innovation;
holistic thinking on social, economic, political, cultural, moral,
ethical, and environmental issues and learning from real
experience in combination, related experiences

3 (3-0-6)

ศท. 193
GE 193

กำรวิเครำะห์และตัดสินใจ
Analysis and Decision Making)
ข้อมูลกับการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักตรรกะ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Information and decision making; statistical analysis for
decision making; logical data analysis; decision analysis; and
application to solve everyday problems

3 (3-0-6)

ศท. 1901 จิตวิทยำกับชีวิตประจำวัน
GE 1901 Psychology for Daily Life
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา
ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา การเห็นคุณค่าในตนเอง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น กรอบความคิดแบบเติบโต ความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การจัดการความเครียด การจัดการความขัดแย้ง การปรับตัวทาง
สังคม
An introduction to psychology; self-esteem; individual
differences; self-realization and empathy; growth mindset;
emotional intelligence; problem solving intelligence; interpersonal
interaction analysis; stress management; conflict management;
social adaptation
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3 (3-0-6)

ศท. 1902 อำหำรเพื่อสุขภำพและควำมงำม
GE 1902 Food for Health and Beauty
ความสาคัญของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทของอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม อาหารสุขภาพในชีวิตประจาวัน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมสาหรับแต่ละช่วงวัยและแต่ละเพศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องและการพิจารณาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
แนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
The importance of food for health and beauty; types of food
and beverage for health and beauty; healthy food in daily life;
dietary supplements for specific life-stage and gender group;
legislations related to health and beauty products and
considerations for health and beauty product advertisements;
trends of food for health and beauty

3 (3-0-6)

3. กลุ่มสำระก้ำวทันโลก
ศท. 144
GE 144

เทคโนโลยีสีเขียว
3 (3-0-6)
Green Technology
แนวคิด หลักการ และวิธีการของเทคโนโลยีสีเขียว การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสีเขียว พลังงานสีเขียวและเทคโนโลยีพลังงานจากของเสีย การพัฒนา
อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสีเขียว ผลิตภาพสีเขียวคาร์บอนเครดิตและรอยเท้า
คาร์บอน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสานักงานสีเขียว
Concepts, principles and methods of green technology; green
technology application; green energy and waste energy technology;
sustainable development with green technology; green
productivity; green carbon credits and carbon footprints;
sustainable environmental management system; environmental
management and green office management standards
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ศท. 1401 กำรเป็นผู้ประกอบกำรในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
GE 1401 Entrepreneurship in 21st Century
พื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์โอกาสและการพัฒนา
แนวคิดธุรกิจ โมเดลทางธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ การเงินและความสามารถในการทากาไรของ
ผู้ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ ตลาดออนไลน์ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์
จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of different types of business; opportunity
analysis and business idea development; business model;
marketing; human resource management and international trade
regulations; finance and profitability of entrepreneurs and being an
online store operator; principles and concepts of online
commerce, online markets, taxes related to online commerce;
ethics and related laws
ศท. 1402 ปัญญำประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE 1402 Artificial Intelligence in Daily life
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน วิเคราะห์การ
ทางานของ AI ในชีวิตประจาวัน อนาคตของปัญญาประดิษฐ์
Basic principles of Artificial Intelligence (A.I.); A.I. approaches;
A.I. application in daily life; A.I. application process analysis; A.I.
development tools; the future of A.I.
ศท. 1403 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (3-0-6)
GE 1403 Digital Technology Literacy
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การใช้ การเข้าใจ การสร้างและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลทรานส์
ฟอร์เมชันกับการปรับตัวยุคดิจิทัล การเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่
บล็อกเชน การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบอินโฟ
กราฟิก การทางานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ และระบบคลาวด์ การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล การสารองข้อมูล และจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์
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Using, understanding, creating and accessing digital
technology; digital transformation and adaptation in the digital age;
understanding artificial intelligence; big data; block chain;
application of tools to present information in infographics; online
collaboration and cloud; data security backup; and computer
ethics
ศท. 1404 กำรบริหำรควำมมั่งคั่งโดยหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัล
GE 1404 Wealth management by Stock and Digital Assets
ประวัติความเป็นมา ความหมาย และ ประเภทของหุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล
การประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบัน การลงทุนและความเสี่ยง การซื้อขาย
และลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างง่าย จริยธรรมในการลงทุน
History; meaning and type of stock and digital assets;
application of digital assets; investment and risk; simple trade and
investment in bond market and digital assets; investment ethics

3 (3-0-6)

ศท. 1405 เทคโนโลยีดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
GE 1405 Music Technology for Non-musicians
ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์
การใช้แอปพลิเคชันที่นิยมในสมัยปัจจุบันผลิตผลงานทางดนตรีอย่างง่าย
และสามารถนาเสนอผลงานต่อสาธารณะชนได้อย่างสร้างสรรค์
Using today’s popular applications to produce simple music
productions and be able to present the works to the public
creatively

3 (3-0-6)

ศท. 1406 ควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล
3 (3-0-6)
GE 1406 Digital Citizenship
พลเมืองดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมในการใช้เทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ จริยธรรม และ
การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองอย่างเหมาะสม
Digital citizenship that knows how to use media in the digital
age knowingly with personal and social responsibility; media and
information knowledge; ethics and morals; and proper participation
in politics and society
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4. กลุ่มสำระภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
ศท. 127
GE 127

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล
Thai for Communication in the Digital Age
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้านการฟัง การพูด
เสนอผลงาน การอ่าน การเขียน โดยเน้นการจับใจความสาคัญและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในยุคดิจิทัล
Development of language skills in Thai for Communication
comprising listening, oral presentation, reading, and writing
emphasizing main ideas and analysis to perform accurately in daily
life and appropriately in the digital age

3 (3-0-6)

ศท. 137
GE 137

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนและกำรนำเสนอเชิงวิชำกำร
Academic Writing and Presentation Skills
การใช้คาศัพท์ รูปแบบและสานวนภาษาสาหรับการเขียนเชิงวิชาการ หรือ
การเขียนรายงาน และการฝึกการนาเสนอที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
Vocabulary and language style and rhetoric use for academic
writing or papers and practice of formal and informal presentation

3 (3-0-6)

ศท. 138
GE 138

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในสังคมพหุวัฒนธรรม
English for Communication in Multicultural Societies
การฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร และเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
The practice and development of English language skills for
communicating and understanding various cultures in societies

3 (3-0-6)

ศท. 139
GE 139

กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
Listening and Speaking English for Communication
การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การ
อภิปราย การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การนาเสนอข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ
Listening and speaking English practice in various situations,
discussion, interpretations and analyzing conversations,
presentation of the information from various sources

3 (3-0-6)
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ศท. 231
GE 231

ภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ
English for Career
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ทางาน การอ่าน
การเขียนและการสนทนาในบริบทของงานประเภทต่าง ๆ
English language for job applications and in the work place;
reading, writing and conversation in different working situations

3 (3-0-6)

ศท. 1501 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GE 1501 Chinese for Daily Communication
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้นในชีวิตประจาวันด้านชีวิตความเป็นอยู่
ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรมของประเทศจีน
Basic Chinese conversation in daily life in aspects of life, family,
society and culture of China
ศท. 1601 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน
GE 1601 Japanese for Daily Communication
ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง ทักษะการพูด การสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
เบื้องต้นสาหรับการใช้ชีวิตประจาวัน และสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese grammar, listening skills, speaking skills, basic
Japanese communication for daily life and Japanese cultural
society

3 (3-0-6)

ศท. 173
GE 173

3 (3-0-6)

ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน
Korean for Daily Communication
ยกเว้น นักศึกษาทีเ่ รียนวิชาโทภาษาเกาหลี
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง ทักษะการพูด การสื่อสารภาษา
เกาหลีเบื้องต้นสาหรับการใช้ชีวิตประจาวัน และสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
Korean grammar, listening skills, speaking skills, basic Korean
communication for daily life and Korean cultural society
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