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คาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1500201

ความเป็นสวนดุสิต
4(2-4-6)
Suan Dusit Spirit
พั ฒ นาการความเป็ น มาของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น อั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง
วั ฒ นธรรมสวนดุ สิ ต มารยาทอย่ า งไทยและการน าไปสู่ ค วามเป็ น ผู้ ดี ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า สุ ภ าพบุ รุ ษ และสุ ภ าพสตรี
พัฒ นาการในวิชาการในสาขาที่โ ดดเด่น ของมหาวิทยาลั ย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออก
ถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทางานด้วยความ
ประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ทา
Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’s cultural
identity, Thai social manners and development with civility into ladies and gentlemen,
development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, kindergarten
education at La-or Utis Demonstration School, special education, food and services, nursing
services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and aligned with global
changes in all dimensions, self-study, understanding of oneself and others particular personality
according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and devotion for work with great care
and particular expertise
1500119

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
6(6-0-12)
Thai for Being Scholars
ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด การ
ออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นสาคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง ตั้ง
คาถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมิน ค่า แสดงถึงบุคลิ กภาพและความเป็นผู้ รอบรู้ในการใช้ภ าษาในฐานะ
เครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม
Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening,
speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main ideas
from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and evaluations, to
indicate one’s personality and scholars for the use of Thai as a tool for professional work and
communication in each society

1500120

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน
4(4-0-8)
English for Self-direction
อ่านและทาความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจาวัน สรุปใจความสาคัญ
จากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
ของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคาร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความสาคัญของเรื่อง
ระหว่างการพูดคุย
Reading and understanding of data and information and matters in everyday
situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, presentation of
ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, writing of letters and
informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts during discussions
1500121
ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
4(4-0-8)
English for Reflective Thinking
ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้ รายละเอียดคาชี้แจงและคาแนะนาเรื่องที่
ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา
สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed
instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and public
announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and concrete
matters, as well as ones related to Thai and native-speaking culture, interaction with and provision
of information for others with fluency and spontaneity
2500116

สังคมอารยชน
4(2-4-6)
Civilized People Societies
ความหมาย ความสาคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ
อารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบการเมือง การปกครอง
กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนง
ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of global
civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, emphasizing
comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 21st century, which
is related to political systems, laws and forms of government, economic systems, beliefs and
religions, through various areas of arts from the past to the present

2500117

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
4(2-4-6)
Smart Thai and Global Citizens
ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจก
ชนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency economy,
to adapt oneself to changes in the global society, building up skills of analytical thinking and
problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, responsibility for the
society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s individual identification as
Thai and global citizens, as well as respect to human rights and cultural diversity
4000112

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4(2-4-6)
Science and Mathematics in Daily Life
การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจั ยการดารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
คุณภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้ อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ การวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างคุ้มค่า สื่ อสั งคมออนไลน์ กับการดาเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและ
การทางาน
Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making,
scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, life
quality and environment, information technology advancement, analysis and worthwhile use of
information technology, online social media and ways of living in the digital age, and integration
of science, mathematics and information technology, to solve everyday problems for benefits of
living and working

4000113

ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Literacy
แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การ
สื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีใน
ยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital health
and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology

