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คานา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ใ ห้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เข้ า ใจ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒ นธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ดาเนิ น ชีวิ ต อย่ า งมี คุ ณธรรมพร้ อ มให้ ค วามช่ว ยเหลื อเพื่ อ นมนุษ ย์ และเป็ นพลเมื อ งที่ มี คุณ ค่ าของ
สังคมไทยและสังคมโลก” ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงได้พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่าง ๆ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจนาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการ
พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พ.ศ. 2564
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
- ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
(GELOs : General Education Learning Outcomes)
- การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Curriculum Mapping)
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบ
ภาคผนวก ค ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ

1
5
9
14
19
20
23
31
53
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สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
2 เมษายน 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ .......................................................
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
--------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
General Education
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
4. รูปแบบ
4.1 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
4.2 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. สถานภาพและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
5.2 เริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5.3 คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
5.4 สภาวิชาการเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
5.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2563
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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-27. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
7.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สิ่งสาคัญที่ใช้ชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นกระบวนการสร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน และการปรับปรุงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ระบบการบริหาร ระบบการเมือง
ระบบสังคมและ ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน ลดหรือขจัดปัญหาความยากจน การว่างงาน ลดความเหลื่อมล้าและ
ช่องว่างในสังคม ช่วยเพิ่มการกระจายรายได้ ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและสวัสดิการของสังคมที่ดี
โดยใช้ท รั พ ยากรอย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า ตระหนั ก ถึง ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม และมุ่ ง สู่ ก ารพัฒ นาที่ยั่ ง ยื น
ประชาชนมีความพอใจและความสุขในการดาเนินชีวิต และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและของประเทศในปัจจุบันมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้ ว ยเทคโนโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมใน
ระดั บ ประเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม
ฐานความรู้ (knowledge-based society) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่าง
ยั่งยืน และการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการ
ใช้องค์ความรู้ การศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์สินค้นและบริการ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่
เชื่อมโยงและต่อยอดภูมิปํญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม มีมูลค่าในตัวเองและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
7.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพั ฒ นาของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร หรื อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ การแพร่ขยายแนวคิด
เศรษฐกิจ ทุน นิย ม และแนวคิดด้านการเมืองการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยจากประเทศ
ตะวันตกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
โดยเฉพาะด้านการสื่อสารบนโลกออนไลน์ วิถีชีวิตและสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ทาให้
เกิดปัญหาสังคมนานัปการ คุณธรรม จริยธรรมลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การพัฒนาประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและใช้เศรษฐกิจ
เป็น กลไกการพัฒ นาให้ คนในสั งคม มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุล ทั้งสองด้าน ทั้งด้านคน สังคม เศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับการเรียนรู้ ของคนทุกกลุ่ม
ทุกวัย โดยให้ความสาคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิต การมีความสามารถใน
การสื่อสาร มีความฉลาดรู้ทางด้านสารสนเทศ สื่อและดิจิทัล การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยทั้งกาย ใจ
ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ การเป็นพลเมืองและพลโลก และการพัฒนาสังคม ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
เสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่สันติสุข มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ของคนไทยบนพื้นฐานของ
ความมีเหตุผ ล สร้ า งความเข้ มแข็งของชุมชนและสั งคมให้ มีรากฐานที่มั่นคงของประเทศ การจั ด
ระเบียบของสังคม พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-38. ผลกระทบจากข้อ 7 ต่ อการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
8.1 การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จากสถานะการทางเศรษฐกิจและสังคมใน ข้อ 7 ร่วมกับการพิจารณาปรัชญา เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่มีอยู่ นามาประกอบการปรับปรุง หมวดศึกษา
ทั่ว ไปทุกหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชรเพื่อผลิ ตบัณ ฑิตที่ มีความรู้และทักษะตาม
หลักการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เริ่มต้นจากการออกแบบผลลัพธ์ ผู้เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร โดยเฉพาะในส่วนที่นอกเหนือไปจากความรู้วิชาการเฉพาะสาขาวิชา และนามาจัด
กลุ่มวิชาดังที่แสดงในหมวดที่ 3 และ วางแนวปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ทุกหลักสูตรนาไปใช้ได้จริง
เช่น การสร้างรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ออกแบบใหม่ การปรับปรุงวิธีการสอนและ
การวัดผลให้สะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียนได้ใกล้เคียงความจริงที่สุด และมีการประเมินผลความสาเร็จเมื่อ
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษา
การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักสูตรแบบ
บูรณาการศาสตร์ มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน มี
รายวิชาที่เชื่อมโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ที่ต้องครอบคลุม 3 ด้าน คือ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการ
สร้ า งสั ม มาอาชี พ ความมั่ น คงและ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม
มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึด
มั่น ในความถูกต้อง รู้ คุณค่าและรั กษ์ความเป็นไทย ร่ว มมือรวมพลั งเพื่อสร้างสรรค์ก ารพัฒ นาและ
เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
จากผลกระทบ ข้อ 7 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการเปลี่ยนมุม มองการจัดการศึกษาโดยเน้น
การจัดการเรียนรู้เนื้อหาเชิงบูรณาการ และการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้บัณฑิต มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดารงชีวิตในยุคดิจิทัล
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-48.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด
การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและ
สากล บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมา
ภิ บ าล มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งก้ า วหน้ า ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารสร้ า งบั ณ ฑิ ต ตามอั ต ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก่อให้เกิดสมรรถนะและได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
9. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
ทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การเรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งมิติของมนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คือฐาน
สาคัญของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์
สังคมไทยและสังคมโลก
1.2 ความสาคัญ
การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีลักษณะเป็นการบูรณาการเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ เข้า
ด้ว ยกั น เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษามี คุณ ธรรม จริย ธรรม มี จิต ส านึ กรั บ ผิ ด ชอบต่อ ตนเองและสั งคม โดยยึ ด
หลักธรรมในการดาเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล รวมถึ งติ ดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีดิ จิทั ล และข้ อมู ล ต่ างๆ ได้อ ย่า งเหมาะสมและ
ปลอดภัย ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัล สาหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใช้ในการดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นได้ตรงประเด็น มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหาร
จัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการ
พัฒ นาท้องถิ่นและสังคม ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกัน การ
กระทาที่ไม่ถูกต้องเสมอ สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อความสาเร็จ และแสดงออก
ซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มี “ จิตอาสา ” ที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลั ย อุ ทิศตนเพื่อประโยชน์ ส่ ว นรวม มีสุ นทรียะทางศิล ปะ ยอมรับความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรม และธ ารงไว้ ซึ่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี และการมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ล รั ก ษา
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งคุณลั กษณะดังกล่ าวจะช่ว ยหล่ อหลอมให้นักศึกษามีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีการจัดการเรียนการสอนหลายคณะ แต่ละคณะมุ่งเน้นการ
เรียนการสอนในวิชาชีพเฉพาะสาขา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะเป็นหมวดที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ใช้แนวคิด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และกรอบแนวคิด เป็นฐานการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงได้ดาเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค พลเมืองดิจิตอล โดยได้จัด
องค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ
(2) การเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และ (3) การเป็นพลเมืองของโลก ที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็ง
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-61.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่มีความสุข มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และมีจิตสานึกสากล
3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และมีความเป็นไทย
1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (GELOs : General Education Learning Outcomes)
ในการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้
1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม
3. มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหารจัดการ
ตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
4. ปฏิบั ติตามหน้ าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการกระทาที่ไม่
ถูกต้องเสมอ
5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อความสาเร็จ และแสดงออกซึ่งความ
เป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7. มี สุ น ทรี ย ะทางศิ ล ปะ ยอมรั บ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และธ ารงไว้ ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรูค้ วามสามารถใน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่มี
ความสุข มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมี
จิตสานึกสากล
3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิต
อาสา และมีความเป็นไทย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (GELOs)
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-71.3.4 ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ Learning Outcomes รายวิชา และกลยุทธ์การสอน
วัตถุประสงค์

Learning Outcomes

1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การเรียนรู้ การสือ่ สาร
การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลใน
การแสวงหาความรู้และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม

1. สามารถสื่อสารกับผูอ้ ื่นได้
ตรงประเด็น
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้
ในการดูแล การพัฒนาตนเอง
และผู้อนื่ อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม

2. เพื่อสร้างนักศึกษาให้
เป็นพลเมืองและพลโลกที่
มีความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
และมีจติ สานึกสากล

1. สามารถสื่อสารกับผูอ้ ื่นได้
ตรงประเด็น
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้
ในการดูแล การพัฒนาตนเอง
และผู้อนื่ อย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม
3. มีความสามารถในการ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ สามารถบริหารจัดการ
ตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
4. ปฏิบัติตามหน้าทีข่ องตนเอง
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้ง
และป้องกันการกระทาที่ไม่
ถูกต้องเสมอ
5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. สามารถทางานเป็นทีม มี
ความเป็นผูน้ า ผู้ตาม เพือ่
ความสาเร็จ และแสดงออกซึ่ง
ความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่ง

รายวิชาที่ตอบวัตถุประสงค์ และ
Learning Outcomes
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
- การใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
ทางวิชาการ
- ภาษาอังกฤษเพือ่ การสอบวัด
มาตรฐาน
- ภาษาพม่าเพือ่ การสื่อสาร
- ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
- ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสือ่ สาร
- ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
- การจัดการแบบบูรณาการ
- ความฉลาดรูท้ างดิจทิ ัล
สารสนเทศ และสือ่
- เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการเรียนรู้
- เทคโนโลยีกับชีวิต

- พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
- มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
- ท้องถิ่นภิวัตน์
- ภูมิปัญญาและมรดกไทย
- วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
- การจัดการแบบบูรณาการ
- เทคโนโลยีกับชีวิต
- วิทยาศาสตร์กับชีวติ

กลยุทธ์การสอน
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แบบ
ออนไลน์ หรื อ แบบชั้ น เรี ย นเพื่ อ เชื่ อ มโยงหลั ก การ
แนวคิดทฤษฎี อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่
การปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ด้ า น
วิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นการใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
3. ฝึ ก ปฏิ บัติ แ ละแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เ กี่ ยวกั บการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ จ าเป็ น
สาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และสารสนเทศ
รวมถึงการตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน
4. เสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
5. เน้ น การกระบวนจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ทั้งในและนอกห้องเรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิด
เป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา หรื อ สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ใ นการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูรณาการความรู้
สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์
3. จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เข้ า ใจชี วิ ต เข้ า ใจชุ ม ชน
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวั ฒ ธรรม สามารถเผชิ ญ และเท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางาน
4. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและทางาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวมทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. เสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
6. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน
(Project-based or problem based learning)
7. จั ดกิ จ ก รรม ส่ งเสริ ม ทั ก ษ ะ EF (Executive
Functions) ในการพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิต
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3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจติ
อาสา และมีความเป็นไทย

Learning Outcomes
ตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7. มีสุนทรียะทางศิลปะ
ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
1. มีความสามารถในการ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ สามารถบริหารจัดการ
ตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์
เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
2. ปฏิบัติตามหน้าทีข่ องตนเอง
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้ง
และป้องกันการกระทาที่ไม่
ถูกต้องเสมอ
3. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. สามารถทางานเป็นทีม มี
ความเป็นผูน้ า ผู้ตาม เพือ่
ความสาเร็จ และแสดงออกซึ่ง
ความเป็นผู้ให้โดยไม่คานึงถึงสิ่ง
ตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. มีสุนทรียะทางศิลปะ
ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

รายวิชาที่ตอบวัตถุประสงค์ และ
Learning Outcomes

- วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
- การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
- การคิดและการตัดสินใจ
- ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การสอน

1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่
ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
2. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและทางาน
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มี วุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่
ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และ
คนในชุมชน
3. เสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
4. การเรีย นรู้โ ดยใช้ โ ครงงานหรือ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Project-based or problem based learning)
5. จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ สริ ม ทั ก ษ ะ EF (Executive
Functions) ในการพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิต

1.4 กรอบแนวคิดในการจัดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดให้ หลักสูตรต้องมีรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. เนื้อหาสาระของรายวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีลักษณะเป็นการบูรณาการ ไม่เป็นวิช าที่มี
เนื้อหาเฉพาะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิชาชีพในหลักสูตรนั้น ๆ
3. มีเป้ าหมายหรื อ สะท้อ นการส่ ง เสริม และพั ฒ นาผู้ เรี ยนตามอั ตลั กษณ์ ข องมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
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หมวดที่ 3
โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจั ดให้มีการจัดการเรีย นการสอนภาคฤดูร้อน จานวนไม่น้อยกว่า 8 สั ปดาห์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ภาษไทยและเทคโนโลยี
ดิจิทัล พื้นฐานความรู้และความหลากหลายของนักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ที่หลากหลาย การปรับตัวของ
นักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา และความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของการเรียน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
- ทักษะด้านภาษา
- จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่
หนึ่งก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น
- กาหนดให้รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการเป็นวิชา
บังคับ
2.5 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่จัดสรรในการจัดการศึกษาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในแต่ละปีงบประมาณ
2.6 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ข)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ 2550 (ภาคผนวก ข)
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม
3.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4

2 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

ไม่น้อยกว่า 30

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
9
6
6
6
3

3.3 ความหมายของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชา/สาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

ไม่น้อยกว่า

1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
วิชาบังคับ
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in a Dynamic Society

ไม่น้อยกว่า

9
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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9001202
9001203
9001204
9001205
9001206

วิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
Human and Living
ท้องถิ่นภิวัตน์
Localization
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities
การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management

1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

ไม่น้อยกว่า

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

6
3

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
ความเป็นพลเมือง
และพลโลก
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ

รหัสวิชา
9001101
9001201

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9001401

วิทยาศาสตร์กับชีวิต

3(3-0-6)

รวม
กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
เทคโนโลยี
ความเป็นพลเมือง
และพลโลก

รหัสวิชา
9001103
9001301
xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร
เทคโนโลยี

กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ
-

รหัสวิชา
9001102
xxxxxxx

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

9
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
9
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
6

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

น(ท-ป-อ)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

3(x-x-x)
6

3(x-x-x)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs : General Education
Learning Outcomes)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรง
ประเด็น

กลยุทธ์การสอน

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบออนไลน์ หรือแบบชั้นเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
1. ฝึกปฏิบตั ิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูป
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การ
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนือ่ ง สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
และเหมาะสม
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ
รวมถึงการตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการทดสอบย่อย
2. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาคเรียน
3. ประเมิน จากการนาเสนอรายงานในชั้ น
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งานที่ได้รับ
มอบหมาย

1. ประเมินจากการสร้างชิ้นงาน เทคนิคการ
นาเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ
2. ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ปลอดภัย
3. ประเมินจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สาหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
4. ประเมิ นจากการสร้ างผลงาน การจั ดการ
เรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ
5. ประเมิ นจากความสามารถในการอธิ บาย
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ปลอดภัย
3. มีความสามารถในการปรับตัว
1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ าก
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียน ฝึก แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
สามารถบริหารจัดการตนเองและ
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญ กลุ่มในชั้นเรียน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณา สถานการณ์ ฝึกการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็น ทา 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
การข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข เป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนา และคุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
ท้องถิ่นและสังคม
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม
2. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการบูรณาการ
ความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การปฏิบัตจิ ริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 15 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
4. ปฏิบัตติ ามหน้าที่ของตนเอง
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและ
ป้องกันการกระทาที่ไม่ถูกต้องเสมอ

5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
7. สามารถทางานเป็นทีม มีความ
เป็นผู้นา ผูต้ าม เพื่อความสาเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่
คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์สาหรับวิธีการวัดและประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยูร่ ่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางาน
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผูร้ ่วมงาน
1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ทางานร่วมกับผู้อนื่ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผูร้ ่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิ ัมพันธ์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่
เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่ การ
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
สื่อสาร
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี องค์ความรู้
สารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
พลเมืองและพลโลก
โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และ 2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
สุขภาพ
ปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของ สถานการณ์จริง
ตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
ประโยชน์ได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามทีด่ ี
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทไี่ ด้รับ
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรม
มอบหมาย
สโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือกิจกรรมที่ 4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที่

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้
มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้
นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
ผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

GELOs

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1
2

3

5
6
7

1.3

1.4



2.1

2.2

2.3

2.4

















4.3

4.4





5.3











    

5.2










4.2










5.1

3.3









4.1

3.2







3.1






2.5

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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4

สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรงประเด็น
สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ สามารถบริหารจัดการตนเองและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง
แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม
ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้ง
และป้องกันการกระทาที่ไม่ถูกต้องเสมอ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม เพื่อ
ความสาเร็จ และแสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่
คานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
รวม

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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- 19 ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)
รหัสวิชา กลุ่มวิชา/ชื่อวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1

2










GELOs
3 4 5







6





7
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ตารางที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302
9001303

1.3

1.4

2.1






























2.5

3.1

4.1

5.1












3.2

3.3













4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2






















2.4






2.3











2.2

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีกับชีวิต

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001401
9001402
9001403
9001404

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3








2.3

2.4

4.1

5.1

2.1

2.5

3.1








 


    




2.2

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

1.4




2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ



3.2

3.3

4.2

4.3

4.4










5.3







5.2
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการ
ใช้คาศัพท์
Fundamental English grammar focusing on the word structure , phrase, and
sentence, principles of English pronunciation and vocabulary proficiency.
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั งกฤษด้า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สั งคม แบบแผนการใช้ภ าษา ทัก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
English grammar, sociolinguistics, pragmatics, with an emphasis on practice of
communicative skills in various everyday situations and contexts.
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่ อสารทางวิช าการ หลั กการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารทางวิช าการ
โดยเน้ น การฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียนทางวิ ช าการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเ คราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผล
Overview of academic communication, principles and using Thai for academic
communication focusing on listening, speaking, reading and writing academic work, identifying
key points, analyzing, synthesizing and reasoning.
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับ
การสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Reviewing English grammar, vocabulary for standardized test, standardized test
formats, practicing exam techniques, time management for listening, reading and writing tests
in various situations.
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- 25 รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
Burmese vocabularies and idioms, practicing listening, speaking, reading and writing,
and using daily Burmese conversations.
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะ
การพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, grammatical
principles , and practicing daily Chinese conversations.
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Japanese vocabularies and idioms for basic communication, practicing listening,
speaking, reading and writing , and using daily Japanese conversations.
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Korean vocabularies and idioms for basic communication, practicing listening,
speaking, reading and writing , and using daily Korean conversations .
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คมไทย การเรี ย นรู้ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ มี พ ลั ง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และ
กาแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต
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- 26 Social changes in both national and global levels, the initiative and creative
citizenship, impact of changes on urban and rural life, viewpoints, belief, and goals of global
mindset and global citizenship , lesson learned from the marginalized and Kamphaeng Phet
people in the dynamic society.
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาใน
การดาเนินชีวิต การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
The meaning of life; living according to the Sufficiency Economy Philosophy, the
application of religious principles to one’s life, mindfulness, peaceful co-existence in society;
volunteering spirit; respecting own and others’ dignity, aesthetics and life; suppression and
prevention of corruption.
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมของท้องถิ่นภิวัตน์
Relationship between human beings, community and environment, community
way, localization in relation to globalization, participation in integrated local management,
peaceful co-existence in society , human rights, laws and politics in relation to social mobility
of localization.
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือ
และกาแพงเพชร
Thai identity and the value of Thai wisdom, Thai history, beliefs, religions, traditions
and rituals, language and literature, music, arts, architecture, and folk philosophers; the
inheritance of local Thai wisdoms to global wisdom, the conservation of Thai and world
heritages, with an emphasis on northern Thailand and Kamphaeng Phet.
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- 27 รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
The research based community study, roles and skills of social engineers in the
development of local community, the application of the King’s philosophy and the local
wisdoms, the integrated use of knowledge, information, and evidences, leadership and
teamwork, cooperation of individuals and organizations in the design and development of
innovation for problem solving and sustainable local community development.
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
Integrated management overview and principles, management in the digital age;
financial management; negotiation, conflict management, personality, leadership, teamwork,
entrepreneurship, the management based on social and environmental responsibility, good
governance, and risk management.
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- 28 3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
เครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการ
ข่าวลวง การสร้าง การสื่ อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย
Digital literacy , information literacy and media literacy integrated concepts, the
use of digital technology and various tools in seeking, accessing , retrieving information and
evaluation of information sources and information, the use of digital technology, information
and media in learning and workingม digital citizenship, fake news management, creating,
communicating, presenting and sharing information ethically and legally.
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่
ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
Digital environment and virtual world, learning in the digital age, learning skills, selfdirected learning, online learning, digital technology, data science, the use of digital
technology, modern and various tools for learning and working in online environment, the
design and development of digital works to promote learning.
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
Modern technologies, digital technology, virtual technology, nanotechnology,
biotechnology, genome technology and other related science, the roles and impacts of
modern technology on life, education, communication, medical and public health, economics
and business, agriculture, environment, and society, and technological and innovative
development trends that affect world social order and economy.
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 29 4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
แนวคิ ด ความส าคั ญ และขอบข่ า ยของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การคิ ด แบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์
ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Overview of science concepts, importance and scope and its related principles,
scientific thinking, scientific literacy, scientific minds, science and society, the application of
science to living, agriculture, food and health, and energy and environment.
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Concepts and principles of self-care for wellness, the integrated cultivation of
wellness, self-understanding, the holistic approach to wellness of physical, emotional, social,
and mental development, emotional quotient, stress management, love, sex education,
recreation activities, exercises , nutrition for health , and happy life.
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิง
คณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและ
การใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
Introduction to human thinking and decision making, mathematical thinking
importance, components, process, principles and methods, mathematic thinking and statistical
thinking, mathematical thinking and reasoning, mathematical thinking development, the
integrated and interrelated mathematical thinking to decision making.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 30 รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
แนวคิด ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบ การจั ด การภั ย พิ บั ติ มลภาวะ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Concepts, importance and types of natural resources and environment, the
situation of Thai and world natural resources and environment , environment awareness
building, environmentally friendly, natural resources and environment problems and impact,
disaster management , pollution, and sustainable management of natural resources and
environment.
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ตารางเปรียบเทียบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. 2559
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2564
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป แบ่งเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

เหตุผล
- คงเดิม
- จัดกลุ่มวิชาใหม่คือ
กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร กลุ่มวิชาความ
เป็นพลเมืองและพลโลก
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ

ตารางเปรียบเทียบ คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. 2559
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูปแบบ และวิธกี ารใช้ภาษาในบริบท
ต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระสาคัญ
โดยนาเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์
Thai Language principles, style and
language usage in diverse contexts from various
information resources and to practice critical
thinking, synthesis and summarizing, including to
present the study by verbal and written
communication.
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Language and Communication for
Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการ
พูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2564
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการหลักการ และ
วิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ โดยเน้น
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับ
ประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การให้เหตุผล
Overview of academic communication,
principles and approaches to using Thai for
academic communication focusing on listening,
speaking, reading and writing academic work,
identifying key points, analyzing, synthesizing and
reasoning.
-

เหตุผล
- เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารทาง
วิชาการได้

- ตัดรายวิชาออก
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Principles, language usage and
communication to achieve communication
purposes, including to practice speaking and
writing as well as an assessment of speaking and
writing.
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึก
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
Writing basic sentences based on
English grammar, reading short passages, listening
to and speaking from various dialogues.
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ
จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
This course emphasizes on English
structure and forms based on diverse situations
and practicing grammatical skills of English
listening, speaking, reading and writing for
communication.
1551003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(2-2-5)
English for Standardized Test
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออื่นๆ ทบทวน
ความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเข้า
สอบมาตรฐาน
ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การ
จัดการเวลา สาหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียน
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Formats of English standardized test
such as TOEIC, TOEFL IELTS, CU-TEP etc. review
in grammar, vocabulary for standardized test
Various formats of testing technics,
time management for listening, reading and
writing tests in various situations
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9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และ
การใช้คาศัพท์
Fundamental of English grammar
focusing on the word structure of, phrase, and
sentence, principle of English pronunciation, and
vocabulary proficiency.
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์
ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นใน
สถานการณ์และบริบททีห่ ลากหลาย
English grammar, sociolinguistics,
pragmatics, with an emphasis on practice of
communicative skills in various everyday
situations and contexts.

เหตุผล

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ใหม่
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาใหม่

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ใหม่
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาใหม่

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา
English for Standardized Test
ใหม่ จานวนชั่วโมงและ
ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้ ไ ว ย า ก ร ณ์ ค า ศั พ ท์ ปรับปรุงคาอธิบายใหม่
ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่ อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ การฝึกเทคนิคการ
ทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับการ
สอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Reviewing English grammar, vocabulary
for standardized test, standardized test formats,
practicing exam techniques, time management for
listening, reading and writing tests in various
situations.
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1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่น
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง การ
เขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และ
สานวนภาษาญีป่ ุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพือ่
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of Japanese vocabularies and
idioms in daily life situations, practicing various
skills such as listening, writing, reading, and
narrative skills by using Japanese vocabularies
and idioms, the simple explanations in Japanese
about everyday life for applying in real situations.
1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนา
ทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
Basic Chinese pronunciation, listening
and speaking skills, grammatical usage for
communication in daily life, Chinese vocabularies
for applying in real life.
1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Fundamental Chinese for Tourism
คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้
สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน
การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า
และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศที่ดี
Chinese vocabularies, idioms and
conversations in various situations such as
travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel,
and a restaurant, shopping and other situations
that related to businesses, to behave as a nice
country host.
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษา
เกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบาย
ด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายใน
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
Japanese for Communication
และปรับปรุงคาอธิบาย
ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สาร ใหม่
เบื้ องต้น การฝึก ทักษะการฟัง การพูด การอ่า นและการ
เขี ย น และการใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสนทนาทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน
Japanese vocabularies and idioms for
basic communication, practicing listening,
speaking, reading and writing , and using daily
Japanese conversations.

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
Chinese for Communication
และปรับปรุงคาอธิบาย
หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการ ใหม่
สื่อสารเบื้องต้น หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะการพูด
ภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวัน
Principles of basic Chinese
pronunciation, listening and speaking,
grammatical principles , and practicing daily
Chinese conversations.
-

- ตัดรายวิชาออก

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
Korean for Communication
และปรับปรุงคาอธิบาย
ศัพ ท์แ ละสานวนภาษาเกาหลีเพื่อ การสื่อ สาร ใหม่
เบื้ องต้น การฝึก ทักษะการฟัง การพูด การอ่า นและการ
เขี ย น และการใช้ภ าษาเกาหลีเพื่อ การสนทนาทั่ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน
Korean vocabularies and idioms for
basic communication, practicing listening,
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ชีวิตประจาวัน เพือ่ สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง
Meaning of vocabularies and idioms in
Korean, listening, speaking, reading, and writing
with short sentences and passages including
storytelling and explaining with Korean
vocabularies and expressions, expressions for
basic communication.
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง
หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์และสานวน ฝึกการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
Learning consonant, vowel and
pronunciation, basic grammar, vocabularies and
idioms, listening, speaking, reading and writing
with basic conversations.
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
Meaning of vocabularies and idioms in
Burmese, listening, speaking, reading and writing
for short sentences and passages including
storytelling and explaining with Burmese
vocabularies and expressions for basic
communication.
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน 3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติกรรมมนุษย์ วิธกี ารศึกษาพฤติกรรม
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทาง
สังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของ
พฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและ
การพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและ
การอยู่รว่ มกันอย่างเป็นสุข
Human behavior and human behavioral
studies, behavioral factors, biological factors,
social factors, psychological factors, elements of
the behavior, emotional intelligence, selfunderstanding, self-development, human
relations, teamwork, and social living with
happiness.
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speaking, reading and writing, and using daily
Korean conversations .

-

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา
Burmese for Communication
และปรับปรุงคาอธิบาย
ศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาพม่ า เพื่ อ การสื่ อ สาร ใหม่
เบื้ องต้น การฝึก ทักษะการฟัง การพูด การอ่า นและการ
เขี ย น แ ล ะ ก า ร ใช้ ภ า ษ า พ ม่ า ใ นก า ร สน ทน า ใ น
ชีวิตประจาวัน
Burmese vocabularies and idioms,
practicing listening, speaking, reading and writing ,
and using daily Burmese conversations.

2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
สังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมือง
และชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์
ความรู้จากวิถีชวี ิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต
Social changes in both national and
global levels, the initiative and creative
citizenship, impact of changes on urban and rural
life, viewpoints, belief, and goals of global
mindset and global citizenship , lesson learned

- เพิ่มรายวิชาใหม่ เป็น
รายวิชาบังคับ
- เป็นการบูรณาการ
รายวิชาสังคมไทยสังคม
โลก ความเป็นพลเมือง
และกาแพงเพชรศึกษา
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1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และ
การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจาวัน
The process of human thought, logical
thinking and reasoning, analytical thinking,
decision process, creative thinking, deductive
thinking, and critical thinking, problem solution
and idea application in daily life.
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์
ความสาคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม
หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับ
มนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
Meaning of ethics and human beings,
the importance of ethics to human beings, the
theory of ethics, the ethical principle of
philosophy and religion for human beings,
application for ethical principle to develop the
quality of life for individual and society.
1511002 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิต
ในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความจริงและหลักศาสน
ธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข
และสังคมที่มีสันติภาพ
Meaning of life, human life, living in
today’s world, bringing out truth and religious
doctrine to apply for solving problems and
developing life, society, and ethical principles for
happy life and peaceful society.
1521001 พุทธศาสน์
3(3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสาคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2564
from the marginalized and Kamphaeng Phet
people in the dynamic society.
-

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

-

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

-

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

-

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 37 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2559
ฉบับปี พ.ศ. 2564
History, factors, and main
characteristics of Buddhism, main doctrine of
Buddhism, Buddhism and Thai society, ethical
principles of Buddhism for practicing in daily life
and developing oneself and society.
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของ
สารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า
Definition, significance, role of
information technology, information literacy
standards, information resources, information
resource management system, information
sources, search engines for information resources,
information access, reference, and research
presentation.
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกีย่ วกับความประทับใจและ
สะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม
หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย
จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว
โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และนาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลัก
วิชาการ
Aesthetics related to impression and
affection of nature and environment inspiring
visual art work in painting, sculpture, and
architecture, perceiving aesthetics element,
composition principle, and theories of Thai visual
arts presentations leading to the values in beauty
and story through learning process of basic
principles of visual arts appreciation and
academic criticism.
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจาแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม
ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายบางส่วนไว้ใน
รายวิชาในกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 38 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2559
ฉบับปี พ.ศ. 2564
นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของ
การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
Distinguishing aesthetics, definitions of
aesthetics of performing arts, components of
Thai and international performing arts,
significance of perceptions, theories of seeing,
hearing, moving and performing.
2061001 สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรี
ไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย วง
ดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญ
และคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรี
ที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิด
ความซาบซึ้ง
Fundamental components of music,
Thai musical instruments, western musical
instruments, the combination of Thai and
western musical bands, common forms,
dominant composers, and masterpiece of literary
work.
3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของ
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนาภาวะผู้นา การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสาร
และพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
Definition, an emphasis, conceptual
development and leadership theories, leadership
development, decision, motivation and
encouragement, communication and teamwork
development, confliction management and
charging management.
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 3(3-0-6)
Personality Development and the Arts
of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของ
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด การแต่ง
กาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
Definition, importance and components
of personality, personality development in
speaking, dressing, personal interaction and arts
of socializing.

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 39 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. 2559
-

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2564
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนินชีวิต การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
The meaning of life; living according to
the Sufficiency Economy Philosophy, the
application of religious principles to one’s life,
mindfulness, peaceful co-existence in society;
volunteering spirit; respecting own and others’
dignity, aesthetics and life; suppression and
prevention of corruption.
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการ
จัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน
กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมของท้องถิ่นภิวัตน์
Relationship between human beings,
community and environment, community way,
localization in relation to globalization,
participation in integrated local management,
peaceful co-existence in society , human rights,
laws and politics in relation to social mobility of
localization.
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(2-2-5)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธกี รรม
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม
ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทย สูภ่ ูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดก
ไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพืน้ ที่ภาคเหนือและ
กาแพงเพชร
Thai identity and the value of Thai
wisdom, Thai history, beliefs, religions, traditions
and rituals, language and literature, music, arts,
architecture, and folk philosophers; the
inheritance of local Thai wisdoms to global
wisdom, the conservation of Thai and world
heritages, with an emphasis on northern Thailand
and Kamphaeng Phet.

เหตุผล
- เพิ่มรายวิชาใหม่
- บูรณาการจากรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง จิต
สาธารณะและพันธะ
ทางสังคมและพลเมือง
พฤติกรรมมนุษย์ ความ
จริงของชีวิต จริยธรรม
กับมนุษย์ พุทธศาสตร์
สุนรียศาสตร์ และ
สังคีตนิยม

- เพิ่มรายวิชาใหม่
- เป็นการบูรณาการ
จากรายวิชามนุษย์
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
พลเมืองสิทธิมนุษยชน
และวิชากฎหมาย
การเมืองการปกครอง

- เพิ่มรายวิชาใหม่
- เป็นการบูรณาการ
จากรายวิชาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สังคตนิยม สุ
ทรียภาพทางทัศนศิลป์
และประวัติศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 40 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. 2559

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
ฉบับปี พ.ศ. 2564
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3(270)
Social Engineer for the Development of
Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาท
และทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือ
ของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
The research based study of
community, roles and skills of social engineers in
the development of local community, the
application of the King’s philosophy and the local
wisdoms, the integrated use of knowledge,
information, and evidences; leadership and
teamwork; cooperation of individuals and
organizations in the design and development of
innovation for problem solving and sustainable
local community development.
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การ
จัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การ
จัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผูน้ า การทางานเป็น
ทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบนพื้นฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการ
จัดการความเสี่ยง
Overviews and principles of integrated
management, management in the digital age;
financial management; negotiation; conflict
management; personality; leadership; teamwork;
entrepreneurship; management based on society
and environment responsibility; good governance,
and risk management.

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย เงื่อนไขหรือ
ปัจจัยทีก่ าหนดลักษณะความเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดก
ทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสูป่ จั จุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยร่วมสมัย

เหตุผล
- เพิ่มรายวิชาใหม่
- ปรับปรุงมาจาก
รายวิชาศาสตร์
พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
- เป็นรายวิชาที่รว่ มมือ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือและป.ป.ช.
ขอความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยให้จัด
รายวิชานี้ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

- เพิ่มรายวิชาใหม่
- เป็นรายวิชาบูรณาการ
จากหลาย ๆ รายวิชา
เช่น การเป็น
ผู้ประกอบการ การ
ประกอบธุรกิจ ภาวะ
ผู้นา การทางานเป็นทีม
และการจัดการ เป็นต้น

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก
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ฉบับปี พ.ศ. 2564
Political development history,
economy, Thai social and culture, conditions or
factors of determining and changing political
structure economy, Thai society and culture, the
cultural heritage transfers from the early time to
present, understanding social phenomenon and
problems in Thai contemporary society.
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)
Public Mind and Civic Social
Engagement
บทบาทหน้าที่ จิตสานึกและความรับผิดชอบ
ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคมของ
พลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์
แนวคิดความเป็นพลเมือง
Social role, conscience, and
responsibility of being good members of society,
civic social engagement, development process
for public mind, being good citizens in a
democracy, morality and ethics including
concepts for prevention and suppression on
corruption in Thai society, causes and impacts of
corruption and solutions of corruption by
applying citizenship concepts.
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา3(3-0-6) Interdisciplinary Social Science for
Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย
ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพื่อให้เกิดมุมมองต่อความ
หลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึก
สากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลก
ปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็น
พลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
Significant interdisciplinary social
science phenomena around the world, ASEAN
and Thailand in order to create a perspective on
diversity, modern global interaction, global
mindset, a modern worldview of politic,
economy, society and culture, national state and
nationalism, civic community, peach studies,
religions for new world, global citizenship, gender
and sexuality and modern society.

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก
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2501005 กาแพงเพชรศึกษา
3(2-2-5)
Kamphaeng Phet Studies
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิง
วิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต
ศึกษากาแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย เมืองน่าอยู่ เมือง
ท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการ
อนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
กาแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก
Kamphaeng Phet Geographic
environments, history, society, economic, culture
and analyzing local wisdom including future
development in competency and opportunity, as
well as dimensions of Kamphaeng Phet; the
Residential City, the Healthy City, the Tourist City,
the Historical and Heritage City involving with the
conservative city of Art and Culture as the World
Heritage.
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคม
อุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่ผ่าน
วาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชวี ิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์
Concepts and characteristics of Thai
rural changes related to the world and Asian
countries including to explore the transformation
of agriculture to industrial society and modernity
to post modernity with discourses in accordance,
development and transformation of
socioeconomic, culture, as well as way of life as
a result of globalization and social movement of
localization.
2521002 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของ
อาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถี
อาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขต
เศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ
การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การ
ท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และ
ช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน

เหตุผล
- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นารายวิชา
ไปไว้ในรายวิชาใหม่ ซึ่ง
เป็นวิชาแบบบูรณาการ
ในกลุ่มวิชาพลเมืองและ
พลโลก รายวิชาท้องถิ่น
ภิวัตน์

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก
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Definition, importance, background,
charters, politics, economy, society, culture,
ASEAN way, competitiveness, free trade area,
special economic zone, free circulation, service,
investment, capital, skilled labors and ASEAN
market, tourism, agriculture, education, sports,
health, and development gap.
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human Beings, Community and
Environment
ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการ
แก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมี
ส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
Ecology, human beings, community,
environment, relations among human beings,
community and environmental, spatial relation,
biodiversity, the impact of human activities on
environment such as energy consumption and
agriculture, solutions to the problem of
environment ethics, conservation principles,
participation in integrative management, and
sustainable development.
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Resource Management
ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการ
เชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การมีสว่ นร่วม
หลักความพอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความ
เป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน
Local resources management with
systematic integrative management focusing on
social measures, economics, law, good
governance, local wisdom, participation,
sufficiency, environment management,
sustainable development, and geographic
information technology in order to emphasize
community, locality, and sustainability.
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai
Politics and Government

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
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แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการ
ปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและ
หน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการ
เมืองไทยในอนาคต
Concepts and evolution of Thai politics
and government, constitution, Thai democratic
development including political process, role and
duties of political institutions, governing
management, analyzing problems and future
tendency of Thai politics.
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกีย่ วกับกฎหมาย ที่มา
ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
Basic knowledge, source, characteristics
and types of laws including usage and abrogation
of laws, the general principles of civil and
criminal laws.
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการ
ริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่
ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ
Definition, significance and processes of
business initiation, business readiness
assessment, searching for business opportunities,
business planning, market entry and business
assessment and improvement.
3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินใน
ชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการ
ของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
Financial planning and management in
daily life for personal and family future, saving
plan, investment plan and retirement plan, how
to implement personal and investment loans,
how to spend money for healthcare, relaxation
and entertainment.
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
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เหตุผล
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

-

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

-

- ตัดรายวิชาออก
และปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่

-

- ตัดรายวิชาออก
และปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่

-

- ตัดรายวิชาออก
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แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็น
ผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกีย่ วข้องแนวโน้มการ
เป็นผู้ประกอบการ
Concepts and theories of
entrepreneurship, elements regarding the
readiness on implementation, opportunities and
challenges entrepreneur, business theories,
ethics and responsibility, related law trends to be
the entrepreneur.
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่
ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด
รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริง
ของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนไป
Definition, principles, and guidelines for
living based on the sufficiency economy
philosophy, learning from actions in order to
produce sharing-mind, volunteer, and being a
good role model of sufficient ways of life,
continuation of local wisdom in the context of
new-age society, conceptual model of sufficiency
economy philosophy to know the truth of life,
adoption the sufficient economy philosophy’s
principles to live in the changing society
appropriately.
3591003 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) The King Philosophy for Local
Development
แนวคิด และหลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจาวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม และร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับ
ทีมภาคีเครือข่าย
Concept and principle of royal initiative
project, apply In principle of royal work, Sufficiency
Economy Philosophy and daily sustainable

เหตุผล
และปรับปรุงเป็น
รายวิชาใหม่

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

- ตัดรายวิชาออก
เนื่องจากได้นา
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไปไว้ในรายวิชา
ใหม่ ซึ่งเป็นวิชาแบบ
บูรณาการ ในกลุ่มวิชา
พลเมืองและพลโลก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 46 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. 2559
development concept, analyze in wisdom strategy
prototype community development according to
the King's philosophy to be concrete development
and cooperate to work by holistic Integration with
area networks.
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล
สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลและเครื่องมือที่
หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง การ
สื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมี
จริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
Overview of digital literacy , information
literacy and media literacy; integrated concepts;
the use of digital technology and various tools in
seeking, accessing , retrieving information and
evaluation of information sources and information;
the use of digital technology, information and
media in learning and working; digital citizenship;
fake news management; creating, communicating,
presenting and sharing information ethically and
legally.
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการ
ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยและ
หลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงานใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
Digital environment and virtual world,
learning in the digital age; learning skills; selfdirected learning, online learning, digital
technology, the use of digital technology, modern
and various tools for learning and working in
online environment, the design and development
of digital works to promote learning, and data
science.

เหตุผล

- เพิ่มกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี
- เพิ่มรายวิชาเกีย่ วกับ
เทคโนโลยี สานสนเทศ
และสื่อ เป็นวิชาบังคับ
เรียน

- เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อให้ทันสมัยกับ
เทคโนโลยี
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9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอ่ การดารงชีวิต
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ
การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
Modern technologies, digital technology,
information and communication technology,
virtual
technology,
nanotechnology;
biotechnology; genome technology and other
related science; the roles and impact of modern
technology on life, education, communication,
medical and public health, economics and
business, agriculture, environment, and society,
and technological and innovative development
trends that affect world social order and economy.

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and
Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกีย่ วกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพอย่างมีคุณภาพ
Principle concept, theories about 21st
century skills by integrating, apply to develop life
skills and quality profession.
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of
Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬา
และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือก
รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
The significance and the necessity of
sports and recreational activities to improve the
quality of life, scope of sports and recreational
activities, the value of sport and recreational

เหตุผล
- เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีและสามารถ
ดารงชีวิตกับเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวันได้

- ตัดรายวิชาออก
และนาคาอธิบาย
รายวิชาไปไว้ในรายวิชา
แบบบูรณาการ

- ตัดรายวิชาออก
และนาคาอธิบาย
รายวิชาไปไว้ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ
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activities on physical, mental, emotional and
social, assessment of one’s health, select of
types of sports and recreations, train of basic
sport skills and to organize the recreational
activities.
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และ
คุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการและขั้นตอน
ของการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรม
การออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การ
ประเมินผลการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกาย
ในสถานบริการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย
Definition, scope, purpose and benefits
of exercise, the principles and procedures of the
exercise, exercise to improve performance
physical aspects, the selection of physical
activities in accordance the exercises properly,
using the equipment and exercises, training
exercise in the fitness facility and physical fitness
test.
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรใน
ชีวิตประจาวัน
The definition of science and
technology, elements and the process of
acquiring scientific knowledge, technology,
energy, chemicals and herbs in everyday life.
-
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-

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของ
วิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ใน
การดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
Overview of the meaning , importance
and scope of science, scientific thinking, scientific
literacy, scientific minds; the application of
scientific approaches to living, agriculture, food,
health, energy, and environment.
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มี
สุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ การเข้าใจ
ตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ
สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการ
ความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การ
ออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่าง
มีความสุข

เหตุผล

- ตัดรายวิชาออก
- นาคาอธิบายบางส่วน
ไว้ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ รายวิชา การ
พัฒนาสุขภาวะเชิง
บูรณาการ

- เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชา
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา โดยรวม
คาอธิบายรายวิชาจาก
วิทยาศาสตร์
การเกษตร อาหารและ
สุขภาพ และพลังงาน

- เพิ่มรายวิชาใหม่
- เป็นการบูรณาการ
รายวิชา สหวิทยาการ
สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา สุขภาพและ
สุขอนามัย การออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
อาหารเพื่อสุขภาพ และ
พยาบาลศาสตร์
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Concepts and principles of self-care for
well-being; the integrated cultivation of wellbeing, self-understanding, the holistic approach to
well-being of physical, emotional, social, and
mental development, emotional quotient, stress
management, love, sex education, recreation
activities, exercises , nutrition, for health and
happy life.
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environments and Natural Resources
Sustainability of Natural Resources and
Conservation
Environment
ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและ
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก
อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใน
การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ปัญหา
ประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การ
และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษ์และการจัดการ
จัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กบั หลักคุณธรรมและ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จริยธรรม
Meaning, importance and types of
Definition and category of environment natural resources and environment, the situation
and natural resources, importance of the
of Thai and world natural resources and
environment and natural resources, the
environment , environment awareness building,
environment and humans. The environmental
environmentally friendly, natural resources and
condition currently occurring in the country and environment problems and impact; disaster
the world. Impact on the environment and
management , pollution, and sustainable
natural resources, conservation and sustainable
management of natural resources and
management of natural resources, coupled with environment.
the moral and ethical principles.
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย
3(3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพ
ติด การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น การส่งเสริมสุขภาพ
โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกาเนิด
อุบัติเหตุและการป้องกัน สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการ
ประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
Healthy, disease prevention and drugs,
first aids , health promotion, communicable
disease, sexually transmitted disease,
contraception, accident prevention, health care
and environment for careers and health care
coverage.
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การ
จานอง การจานาและการขายฝาก การคานวณภาษี

-

เหตุผล

- เปลี่ยนรหัสใหม่
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาแบบบูรณาการ
โดยรวมรายวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็น
รายวิชาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- ตัดรายวิชาออก
- นาคาอธิบายบางส่วน
ไว้ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ รายวิชา การ
พัฒนาสุขภาวะเชิง
บูรณาการ

- ตัดรายวิชาออก
- และนาคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน ไว้ใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Interest, the credit, leasing, mortgage,
pawning, and for sale, tax calculation,
introduction to mathematical finance, application
of mathematics in everyday life.
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทาง
สถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
กาหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
Logic and reasoning, statistical
methods, measure of central tendency, measure
of dispersion, elementary of probability and
decision theory, the practice using statistical
software and decision making.

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
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9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision
Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ
ของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการและ
หลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิง
คณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณา
การและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
Introduction to human thinking and
decision making, mathematical thinking
importance, components, process, principles and
methods, mathematic thinking and statistical
thinking, mathematical thinking and reasoning,
mathematical thinking development, the
integrated and interrelated mathematical thinking
to decision making.
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) Computer and Information Technology
การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
อรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Using operating system, utility
programs, using the internet, information
searching, learning for information technology
and communication, applied to education, the
laws and morality ethics in information
technology.
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
Website Design and Development
การใช้เครื่องมือและวิธกี ารในการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กร
การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
Using tools and methods in the design
and development of websites, the application of
the system of organization, creating and designing
webpages by using computer software.

เหตุผล
รายวิชา การคิดและ
การตัดสินใจ

- เปลี่ยนรหัสและชื่อ
รายวิชาใหม่
- ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาใหม่

- ตัดรายวิชาออก
- บูรณาการรายวิชาไว้
ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี

- ตัดรายวิชาออก
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4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา
โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
คานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ นาไปประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจาวัน
Using word processing software,
presentation software and electronic spreadsheet
software for application in the daily life.
5001001 เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร
ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์
เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จาก
การเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
Evolution and importance of
agriculture, suitable agricultural production
systems, plant production, organic agriculture,
royal initiative agriculture, environmental factors
affecting agriculture production, agricultural byproducts and their user, the impact of the
agricultural occupations.
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Food for Health
ความสาคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ
อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มี
สุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น
อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร
The importance role of food for health,
food and nutrients, principles of food
consumption for good health, types of healthy
foods, functional foods, hazards and food safety.
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ
การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบารุง
Background on the technology used in
everyday life, local technology, alternative to use
technology, using equipment, machinery, various
utensils and equipment maintenance.

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
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เหตุผล

-

- ตัดรายวิชาออก

-

- ตัดรายวิชาออก

-

- ตัดรายวิชาออก
- นาคาอธิบายบางส่วน
ไว้ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ รายวิชา การ
พัฒนาสุขภาวะเชิง
บูรณาการ

-

- ตัดรายวิชาออก
- นาคาอธิบายรายวิชา
บางส่วนไว้ในกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี รายวิชา
เทคโนโลยีกับชีวิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
--------------------------------------------เพื่ อ ให้ การจั ด การระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชรเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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- 54 “สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า ค ณ บ ดี ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ที่
ปรึ ก ษาดู แ ล สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม แผนการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการประเมิ น ผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า การจั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ”
หมายความว่า บุคคลที่กาลั งปฏิบั ติง านทั้ งสั งกัดภาครัฐ บาลหรือ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัด จากภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษา
ภาคพิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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- 55 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 8 การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
8.1 กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย
8.2 การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วย
กิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา
และคณบดี
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่อ
ลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม จากแผนการศึก ษาในภาคการศึกษาที่ มี การลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2
แล้วแต่กรณี
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- 56 9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้ องช าระค่า ธรรมเนี ย มเพื่ อคืน สภาพการเป็ น นั กศึกษาหรือค่า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ ตามที่ กาหนดไว้ ในระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษา
ภาคพิเศษ
9.7 ในกรณี มีโครงการแลกเปลี่ยนนั กศึกษา ระหว่างสถาบั นการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
อธิ การบดี อาจพิ จ ารณาอนุ มั ติให้นั กศึกษาลงทะเบีย นเรียนรายวิช าที่ เปิด สอนในสถาบัน การศึกษาอื่น แทนการ
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บ เงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลื อกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้
ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ที่ตนสอน
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ของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด 3
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 18 การลา
18.1 การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถเข้า ชั้ น เรียนได้ ให้ยื่ น ใบลาต่ ออาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
18.2 การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้า
เรียน
18.3 การลาพักการศึกษา
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร
18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.3.3 นั กศึกษาที่ล าพั กการศึกษา หรือถูกสั่ ง พั กการศึกษาตลอดหนึ่ง ภาคการศึกษาหรือ
มากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
18.4 การลาออก
นักศึ กษาผู้ใดประสงค์จ ะขอลาออก ต้ องขอลาออกตามวิธีการที่ มหาวิท ยาลัยกาหนด โดยผ่า นการเห็น ชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา
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- 58 19.1 การย้า ยสาขาวิ ชาภายในคณะ ให้เป็น ไปตามเงื่อนไขที่ มหาวิ ทยาลั ยกาหนดและได้รับการ
เห็ น ชอบของประธานโปรแกรมวิ ช าเดิ ม ประธานโปรแกรมวิ ช าที่ จ ะย้ า ยสั ง กั ด และคณบดี ข องคณะ แล้ ว ให้
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สั ง กัด แล้ ว ให้ ผู้ อานวยการส านั กส่ ง เสริม วิ ช าการฯ เป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยต้ องท าให้ แล้ ว เสร็จ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
20.1 เสียชีวิต
20.2 ลาออก
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ 21
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลา
ในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
20.8 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
20.9 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7และข้อ 20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่
10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่
8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12
ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
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เฉลี่ยต่ากว่า 1.80
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้
หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษา
อย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้น
แต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์
อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชา
นั้น
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่น
คาร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดย
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ
“F” ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง
ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
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ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษา
อิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0))
เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
25.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เ รียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า
ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับ
ผลการเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือ
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
26.1 AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
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- 61 26.2 W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
26.3 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคา
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้องส่ ง บั น ทึ กรายละเอี ยดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดและผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ ได้
“I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้
29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร
แล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่ อง) สอบได้ ค่าระดั บผลการเรีย นเฉลี่ย สะสมระดั บอนุ ปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะพิ จ ารณาผลการเรี ย น ในระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
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- 62 30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณี ที่ เรียนหลั กสู ตร 4 ปี มี ส ภาพการเป็น นั กศึกษาไม่ เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลั กสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนั กศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มเติม
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.4.1 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.4.2 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรีย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลั กษณะ
อื่น ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ดาเนิน การรับจ่า ยเงิน ค่า ธรรมเนีย มการศึกษาได้ต ามที่กาหนดไว้ในระเบี ยบมหาวิ ทยาลัย ที่เกี่ย วกับ การเก็บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 34 การจ่ ายค่าตอบแทนการสอน ให้ มหาวิทยาลัยสามารถจ่ ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติ
และการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
35.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
35.3 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- 63 35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ
35.6 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
35.7 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน
ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และทาหน้าที่อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 36 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาค
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหา
วิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ที่ ไ ม่ ต่ ากว่ า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอั ธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบ
อื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เ คยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่
ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้ อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัตขิ ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ
4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
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- 66 (5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1
ปีการศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้ นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้ มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ 009 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
----------------------------------เพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหมวดวิช าศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ได้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ทุ ก ๆ รอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18(14) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ดังนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
อาจารย์ ดร.นาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
นายชัยเดช ขัตติยะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
//ให้คณะกรรมการ...
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- 68 -2ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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