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ค�ำอธิบำยรหัสวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

--------------------------------------------------------------------------------  

	 เพื่อให้รหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		(หลักสูตร

ปรับปรุง	พ.ศ.	2559)		เกิดความเข้าใจตรงกัน		และมีความสะดวก

ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อง

กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จ�าแนกไว้		

4		กลุ่มวิชา	คือ	กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร		กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์		

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจึงก�าหนดรหัสวิชาเป็นตัวเลข	7	หลัก	แยกได้ดังนี้

รหัสหลักที่	1		เลข	0		หมายถึง		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสหลักที่	2	-	3			 	หมายถึง	 ปี	พ.ศ.	ที่ปรับปรุงรหัสวิชาหมวด

	 	 	วิชาศึกษาทั่วไป

รหัสหลักที่	4		เลข	1		หมายถึง	 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

	 					เลข	2		หมายถึง	 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

		 					เลข	3		หมายถึง	 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

	 					เลข	4		หมายถึง	 กลุ่มวิชา	คณิตศาสตร์	

	 																										วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสหลักที่		5	–	7	 	หมายถึง	 ล�าดับวิชา

   

     

ตัวอย่ำงเช่น  

วิชา		0591001		หมายถึง		วิชาศึกษาทั่วไป	ปรับปรุง	ปี	พ.ศ.	2559	

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารล�าดับที่	1

วิชา		0591002		หมายถึง		วิชาศึกษาทั่วไป	ปรับปรุง	ปี	พ.ศ.	2559	

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารล�าดับที่	2	

วิชา		0593010		หมายถึง		วิชาศึกษาทั่วไป	ปรับปรุง	ปี	พ.ศ.	2559		

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ล�าดับที่	10

โครงสร้ำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง		

พ.ศ.	2559	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประกอบด้วย	4	กลุ่มวิชา		

ได้แก่	กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร	กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์	กลุ่ม

วิชาสังคมศาสตร์				และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์		และ

เทคโนโลยี	รวม		18		รายวิชา	นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่ม

วิชาตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	ไม่น้อยกว่า	30		หน่วยกิต		ดังนี้

1.  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร บังคับเรียน 6 หน่วยกิต  และ

เลือกเรียน  3  หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต ในรำยวิชำต่อไปนี้

บังคับเรียน 6 หน่วยกิต  ดังนี้

0591001			ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร		 							 						3(3-0-6)	

0591002			ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 	 					3(3-0-6)

และให้เลือกเรียน		3		หน่วยกิต	หรือ	6	หน่วยกิตในรายวิชาต่อไปนี้

0591003			ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน		 						3(3-0-6)	

0591004			ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม	 						3(3-0-6)

0591005			ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม																		3(3-0-6)

 หมำยเหต	ุ	ส�าหรับหลักสูตร/สาขาวิชา	ที่มีเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร	(	มคอ.1	)	ที่ก�าหนดให้เรียนรายวิชา

ในกลุ่มภาษาและการสื่อสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้	

(9	หน่วยกิต)		สามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ให้ครบตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตรที่ก�าหนดไว้ได้

 
      

หมวดวิชา	 	 	 	 														หน่วยกิต
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2.		กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต รำยวิชำต่อ

ไปนี้

0592001			ความจริงของชีวิต	 	 	 						3(3-0-6)

0592002			สุนทรียภาพของชีวิต	 	 						3(3-0-6)

0592003			ทักษะชีวิต	 	 	 						3(3-0-6)

0592004			พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน		 						3(3-0-6)	
3.  กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิตในรำยวิชำต่อ

ไปนี้ 

0593001			จิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม											3(3-0-6)					

0593002			สังคมไทยและสังคมโลก		 	 						3(3-0-6)	

0593003			กฎหมายกับชีวิตและสังคม	 	 						3(3-0-6)	

0593004			เศรษฐกิจเพื่อชีวิต	 	 	 						3(3-0-6)

4.  กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ให้เลือก

เรียน  9  หน่วยกิต ในรำยวิชำต่อไปนี้   

0594001			วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต			 						3(3-0-6)

0594002			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต 	3(2-2-5)

0594003			กีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 	 						3(2-2-5)

0594004			ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม	 						3(3-0-6)

0594005			การคิดและการตัดสินใจ	 	 						3(3-0-6)		

 ค�ำอธิบำยรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

0590101			ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 	 					   (3-0-6)

   Thai for Communication

	 		ความส�าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร		

และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ		การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

จากทรัพยากรสารสนเทศ	การสรุปความ	การขยายความ	การ

วิเคราะห์	และการแสดงความคิดเห็น	การตีความ		และการน�าเสนอ		

โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

     The importance of Thai Language as a tool 

for communication and representation of national 

identity; information retrieval from information resourc-

es; drawing conclusions; making elaboration; analyses 

and expressions of opinions; data interpretation and 

presentation with an emphasis on integration process of 

language	skills.

0590102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 	 						3(3-0-6)

 English for Communication

	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปใน

ชีวิตประจ�าวัน		การทักทาย	การบอกลา	การแนะน�าตัวเองและผู้อื่น	

การแสดงถึงอารมณ์		และความรู้สึกที่เหมาะสม		การบอกลักษณะ

บุคคล	และสิ่งของ	โดยการพัฒนาทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน

ภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง		4		ทักษะ			ในลักษณะรูป

ประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน		การออกเสียงค�า

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง		การฝึกเขียนประโยคง่าย	ๆ		เพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน		การฝึกอ่าน	และ	ท�าความเข้าใจข้อความภาษา

อังกฤษสั้น	ๆ	การกรอกแบบฟอร์ม		การสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง

ข้อมูลต่าง	ๆ	

 Everyday English for general situations such as 

greeting, farewell, introducing oneself and other; express-

ing appropriate emotions and feeling; describing personal 

characteristics	and	object	specification;	developing	four	

communication skills through practising basic grammar 

and simple patterns of sentences including practising 

phonetics; basic writing for everyday communication; 

practising reading and understanding short text; form 

filling;	searching	data	from	various	sources.	
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0591003			ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน	 						3(3-0-6)

   English for Study Skills

	 		การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง			ใจความส�าคัญ	

และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์		ฝึก

การน�าเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพื้นฐาน	เพื่อพัฒนาทักษะการพูด

และการเขียน

	 		Practicing	reading	skills	for	finding	topics,	main	

ideas and supporting details from printed materials and 

electronic media; practicing presentation and some basic 

writing	for	improving	speaking	and	writing	competency.

0591004			ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม	 						3(3-0-6)

   Basic Japanese Language and Culture

	 		การอ่านและเขียนตัวอักษรพื้นฐานส�าหรับ	ผู้เริ่มเรียน

ภาษาญี่ปุ่น	โครงสร้างตัวอักษร	ค�าศัพท์พื้นฐาน		การทักทายในชีวิต

ประจ�าวัน	ส�านวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ประเพณีและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่น	พัฒนาทักษะด้านการฟัง	การพูด	การอ่าน	และการ

เขียนภาษาญี่ปุ่น

   Introduction to Japanese reading and writing 

system for beginners; basic vocabulary, greetings, daily 

expressions for various situations; Japanese culture and 

traditions with emphasis on developing listening, speaking, 

reading,	and	writing	skills	in	Japanese.

0591005			ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม	 						3(3-0-6)

   Basic Chinese Language and Culture

	 		การอ่านและเขียนตัวอักษรพื้นฐานส�าหรับผู้เริ่มเรียนภาษา

จีน	โครงสร้างตัวอักษร	ค�าศัพท์	พื้นฐาน	การทักทายในชีวิตประจ�าวัน	

ส�านวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง	ๆ		ประเพณีและวัฒนธรรมจีน		

พัฒนาทักษะด้านการฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียนภาษาจีน	 

   

Introduction to Chinese reading and writing system for 

beginners; basic vocabulary, greetings, daily expressions 

for various situations; Chinese culture and traditions with 

emphasis on developing listening, speaking, reading, and 

writing	skills	in	Chinese.

0592001				ความจริงของชีวิต	 	 	 						3(3-0-6)

    Truth of Life

	 			การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต	สังคม	และโลก	ในมุมมอง

ของปรัชญาและศาสนา	การพัฒนาตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนา

ของตน	การก�าหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรม	จริยธรรม	

ความสามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์เพื่อสันติสุข

อย่างยั่งยืนทั้งส่วนตนและสังคม

    Realizing the nature of life, society and the 

world	in	the	view	of	philosophy	and	religion.	Self-	training	

in accordance with the own religious principles; deter-

mining the goal of life base on virtual principle; ability to 

lead.

0592002				สุนทรียภาพของชีวิต	 	 						3(3-0-6)

    Aesthetics for Life

	 			ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพการรับรู้	

และการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม		ความงามด้านศิลปะ		

ดนตรี		และศิลปะการแสดง	โดยมุ่งสร้างรสนิยมทางศิลปะ	และน�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต

    The relationships between humans and aes-

thetics; perception and learning about the values of cul-

ture, artistic beauty, music, and performing arts, aiming at 

the creation of artistic taste and its useful application to 

good	living.
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0592003			ทักษะชีวิต	 	 	 						3(3-0-6)

    Life Skills

	 			การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน		

การเตรียมความพร้อม	ส�าหรับการปรับตัวในอนาคต	ในด้านความรู้		

เรื่องความคิดสร้างสรรค์	และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์		ในด้านเจตคติ		

เรื่องความตระหนักรู้ในตน	และความเห็นใจผู้อื่น	และในด้านทักษะ	

เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ	และการสื่อสาร	การตัดสินใจ	และการ

แก้ปัญหา		การจัดการกับอารมณ์		และความเครียด

    Management of surrounding problems in con-

temporary society; preparing readiness for self-adjustment 

in the future; including knowledge dimension; creative 

thinking and critical thinking; attitude dimension; self reali-

zation and empathy to other people; and skill dimension; 

creating human relationship and communication, decision 

making and problem solving; emotion and stress manage-

ment.		

0592004			พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน	 						3(3-0-6)

   Human Behavior and Self Development

	 		พื้นฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์	การพัฒนาตนด้าน

มนุษยสัมพันธ์		และการด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุข		การสื่อสารที่

ประสบความส�าเร็จ	 การท�างานเป็นทีม	 ภาวะผู้น�าและผู้ตามการเสริม

สร้างแรงจูงใจ	 การใฝ่เรียนรู้	 	 และพลังแห่งชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแห่ง

ตน	ประสิทธิผลแห่งงาน	และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข	 	

   Fundamentals of human behaviors; self development in 

human relations and happy living; successful communica-

tion; team working; leadership and followers; empowerment 

of motivation, constant design for learning and life energy for 

self’s	efficiency;	work	effectiveness	and	peaceful living with 

others.

0593001			จิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม	 						3(3-0-6)

               Consciousness and Social Responsibility

	 			การปลูกฝังจิตส�านึก	ความเป็นมาของชาติไทย	ความ

เป็นมาของราชภัฏ	การสร้างคุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์	

มีความสามัคคี	ภาวะผู้น�า	จิตสาธารณะ	การเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม	การป้องกันการทุจริต	นโยบาย	มาตรการในการแก้ไข

ปัญหา	บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันการทุจริต	ผ่าน

กระบวนการจากกรณีศึกษา	โดยจัดท�าโครงการรณรงค์เพื่อให้เกิด

การรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ

      Awareness cultivation; historical 

background of Thai nation and Rajabhat; characteristic 

development to be preferable graduates with unity, 

leadership, and public consciousness; morality enhance-

ment, anti-corruption policies and practices, citizens’ 

roles in anti-corruption through case studies and cam-

paign projects leading to awareness and changes in issue 

of	interest.	

0593002			สังคมไทยและสังคมโลก	 	 						3(3-0-6)

        Thai and Global Society

	 		วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก	ในมิติทางสังคม

วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการเมือง		รวมทั้งแนวพระราชด�าริตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อการด�ารง

อยู่อย่างมีจิตส�านึกแห่งความเป็นไทย	ผลกระทบจากกระแส

โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก	ความ

สัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัย

ปัจจุบัน	ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต

    Evolution of Thai and global societies in so-

cio-cultural, economical, and political aspects, including 
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sufficiency	economy	principle	and	local	wisdom	for	

the existence of Thainess; effects of globalization and 

dynamic changes of Thai and global societies; Thai and 

global societies relationship in post modern era, present 

era,	and	future	trend.		

0593003			กฎหมายกับชีวิตและสังคม		 	 						3(3-0-6)

    Law for Life and Society

	 			ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย	ความสัมพันธ์ระหว่าง

กฎหมายกับชีวิตและสังคม	สิทธิ	หน้าที่	และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

บุคคลตามกฎหมาย		ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา	

กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

กฎหมายครอบครัวและมรดก	รวมทั้งกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ�าวัน

    Introduction to the study of law; relation of 

law to an individual and society; basic right duties and 

freedom of citizen under the law; responsibility in civil 

law and criminal law; process of justice according to 

criminal procedure code; family law; succession laws; 

and other laws in daily life

0593004			เศรษฐกิจเพื่อชีวิต	 	 	 						3(3-0-6)

    Human Economics

	 			ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละ	ยุคสมัย	มิติใหม่ของเศรษฐกิจ	

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน	เทคนิค

การบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	

    General Knowledge of Thai economy and the 

global economy; The transformation of economy in each 

period;	A	new	dimension	of	economy;	Sufficient	eco-

nomic and applications of social; Technical management 

of	personal	finance	in	the	current	economic	climate.				

0594001			วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต	 	 						3(3-0-6)

    Science for Quality of Life

	 			กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	การประยุกต์ใช้ความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต	ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบัน	ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม	

สังคม	การเมือง	และวัฒนธรรม

	 			Scientific	process;	practical	applications	of	

scientific	knowledge	and	technology	to	enhance	health	

through the enlargement of life quality; impacts of sci-

entific	and	technology	progression	in	term	of	the	energy	

of today’s world on environment , society, politics and 

culture.

0594002			เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต		3(2-2-5)

   Information and Communication Technology 

for Life

	 		ความหมาย	ความส�าคัญ	และองค์ประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการ

สื่อสารที่มีต่อการด�ารงชีวิต	และความเป็นอยู่ของมนุษย์	การเลือก

ใช้ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร	และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ	การ

มีจริยธรรมพื้นฐานในสังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิ

ทางปัญญาการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์

บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	เพื่อการสืบค้น	การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้	

การน�าเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพและการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

อย่างมีประสิทธิภาพ
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 Definition,	importance,	and	components	of	

information	technology;	the	influence	of	information	and	

communication technology on human living; choosing 

resources for communication and information exchange; 

having an ethical basis in information societies and 

respect for intellectual property rights; using operating 

systems and application programs on information technol-

ogy and communication systems for queries in daily life; 

creating social network of learning; giving presentation; 

professional	development	and	existence	of	efficient	daily	

life.

0594003			กีฬาเพื่อสุขภาพ			 	 	 						3(2-2-5)

   Sports for Health

	 		ความหมาย		และความส�าคัญของการออกก�าลังกาย

ต่อสุขภาพ			ความส�าคัญ	ประเภทกิจกรรมนันทนาการ		ระบบของ

ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกาย		หลักการและเทคนิคการ

ออกก�าลังกาย		การวิเคราะห์		และประเมินความเหมาะสมของแต่ละ

บุคคลในการออกก�าลังกาย		การฝึกปฏิบัติ		และทักษะ	ในการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ		การทดสอบสมรรถภาพทางกาย		และการ

ประเมินผลการออกก�าลังกาย

	 		Definition	and	importance	of	physical		exercise	

to health; importance of some recreation, type of recre-

ation some  functional  systems of human body  relat-

ed to  physical exercises;  principles and techniques of 

physical exercise; analysis and assessment of the suitabil-

ity of each person in doing  physical exercise;  practicing 

and skills  in physical  exercise  for healthiness;  tests of 

physical	ability	and	assessment		the	results	of	exercising.

0594004			ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม	 						3(3-0-6)

   Natural Resources and Environment

	 		ความหมาย	ความส�าคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม	วิกฤติการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม	การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม	การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์	และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 		Definitions;	significance;	relationship	between	

man and environment; crises of natural resources and 

environment; the occurrences of various natural disasters; 

their impacts on economy, society and environment; 

self-adjustment and preparation for confronting environ-

mental change; people participation in environmental and 

natural resources preservation and environmental sustain-

able	management.

0594005			การคิดและการตัดสินใจ	 	 						3(3-0-6)

   Thinking and Decision Making

	 		หลักการ	กระบวนการ	และลักษณะการคิด	รูปแบบต่างๆ

ของการคิด	การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์		การวิเคราะห์

ข้อมูล	และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น	กระบวนการตัดสินใจ		

และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

   Principles, processes and characteristics of 

thinking; styles of thinking; decision making based on 

reasoning from logics; analysis of data and information by 

fundamental statistical methods; decision making process 

and	its	application	in	daily	life	problem	solving.


