
 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH203 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี  และศิ ลปะการแสดง การป ระยุ กต์ ใช้ ในชี วิ ตประจ าวัน           
การตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply 
the knowledge of aesthetics in to daily life and realize the 
values of aesthetics. 
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วัยใส ใจสะอาด      
Youngster with Good Heart 
 การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตส านึกสาธารณะ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องกันการทุจริต    
 Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self-interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 
economy philosophy for preventing corruption. 
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GESH205 นักสืบชุมชน   
Community Detective 
 ความหมายและความส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การ
บริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  
 Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management  process, local 
Information services and dissemination. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH206 
 

มนุษยชาติ   
Humankind 
 เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และ
การสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะ
การด ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทาง
อารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพ่ือความอยู่รอด
ในทุกสถานการณ ์
 Race of Mankind, civilization, way of life/culture, 
relations and communication between humanity; Living on 
the basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping 
up with the situation; Awareness; Living skills in normal and 
critical conditions; Controlling human emotional states; 
Understanding problems and adjusting itself to survive in 
every situation. 
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GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์   
Cyber Security and Confidentiality 
 ความหมาย ความส าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ยุค
ดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  แนว
ทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การ
วิเคราะห์  และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี  และการรู้เท่า
ทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้  และทักษะเหล่านี้ เพ่ือให้อยู่ รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทาง
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Precise definition and considerable importance of 
digital technology security, reasonable use of information, 
ways to prevent threats in the digital age caused by the 
usage of technology. Content analysis and preventive 
screening of information from technological media and 
knowing about fake news in the digital age caused by the use 
of technology media. It is necessary to genuinely have these 
knowledge and necessary skills to survive without being a 
victim of electronic crime. 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH208 นวัตกรรมท าเองได้   
Do it yourself Innovations 
 การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพ
และชีวิตประจ าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
 Creative thinking, knowledge, the model of innovation 
and technology, process design and creative innovation by 
myself from waste materials or easy to find materials in 
local, innovation testing and innovation application for 
community, careers, and daily life as well as strategic 
management and technology for commercial. 
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GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่ 
Local Culture and Modern Identity 
  ประวัติความเป็นมา  ความเชื่อ  ศิลปะและวัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน 
  History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 
environment and local identity from the community learning 
center. 
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