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ค าน า 
 
  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ได้ให้ความหมายหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้เป็น
บุคคลที่ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ด ารงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรม
และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม” ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงได้
พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และ
ใช้เป็นคู่มือในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
         หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
              พ.ศ. 2566 
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GE-KPRU66-01 
 

เอกสารหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
------------------------------------------------ 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

 
1.1 ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ  General Education 

 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

1.3 จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 

1.4 รูปแบบ 
(1) ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
(2) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

      มีการตกลงท าความร่วมมือในการพัฒนารายวิชาทักษะวิศวกรสังคมกับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 

1.5 สถานภาพและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  
     โดยปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
(2) เริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
(3) คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เห็นชอบหลักสูตร 
     ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
(4) สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2565 
     วันที่  8  ธันวาคม  2565 
(5) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุม  
     ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 

 

1.6 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และสถานศึกษาที่ท าความร่วมมือ (MOU) 
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1.7 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
(1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สิ่งส าคัญหนึ่งที่ใช้ชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ คือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นกระบวนการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องยาวนาน การปรับปรุงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ระบบการบริหาร ระบบการเมือง 
ระบบสังคมและระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกช่วงวัย ลดหรือขจัดปัญหาความยากจน การว่างงาน   
ลดความเหลื่อมล้ าและช่องว่างในสังคม  ช่วยเพ่ิมการกระจายรายได้ ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและ
สวัสดิการของสังคมที่ดี โดยใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนมีความพอใจและความสุขในการด าเนินชีวิต และการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม  

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกและของประเทศในปัจจุบันมุ่ งเน้นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทีเ่ชื่อมโยงกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
based society) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการให้ความใส่
ใจในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy, 
BCG)  และการด า เ นิ น ธุ ร กิ จ โ ดยการ ใช้ สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (Electronic Commerce ห รื อ  
e-Commerce) สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใช้องค์ความรู้ การศึกษา เพ่ือการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่
เชื่อมโยงและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  มีมูลค่าในตัวเองและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมไดอ้ย่างยั่งยืน     
 (2) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                     การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ การแพร่ขยายแนวคิดเศรษฐกิจ
ทุนนิยม และแนวคิดด้านการเมืองการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยจากประเทศตะวันตกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้าน
การสื่อสารบนโลกออนไลน์  วิถีชีวิตและสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดปัญหาสังคม
นานับประการ คุณธรรม จริยธรรมลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

                              การพัฒนาประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและใช้เศรษฐกิจ
เป็นกลไกการพัฒนาให้คนในสังคมให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่สมดุลทั้งสองด้าน ทั้งด้านคน สังคม เศษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม 
วัย  โดยให้ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิต  การมีความสามารถในการ
สื่อสาร มีความฉลาดรู้ทางด้านสารสนเทศ สื่อและดิจิทัล  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยทั้งกายใจ  
ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ การเป็นพลเมืองและพลโลก และการพัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน 
เสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่สันติสุขมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บนพื้นฐานของความมีเหตุผล 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้มีรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  การจัดระเบียบของสังคม 
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พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
1.8 ผลกระทบจากข้อ 1.7 ต่อการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมใน ข้อ 1.7 ประกอบกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้
สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 เป็น 3 ด้าน คือ (1) เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ (2) 
เป็นบุคคลผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ (3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเน้น
คุณลักษณะแต่ละด้าน คือ (1) เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงและมีความเป็นผู้น า เพ่ือสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม (2)  
เพ่ือตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการสร้างวัตกรรม หรือร่วมแก้ไขปัญหาสังคมในการ
เพ่ิมโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง ชุมชน สังคม ส่วนรวมและประเทศ (3) เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุข ทั้งในสังคมไทยและประชาคมโลก การพัฒนาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีอยู่ และผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้พร้อม
ส าหรับโลกในปัจจุบันและอนาคตตามความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ที่ว่าเป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21  
อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่ 
สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
เป็นบุคคลที่ด ารงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติ
ก าเนิด ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้ก าหนดกรอบในการออกแบบและก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 คือ (1) เป็นบุคคลผู้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิต (2) เป็นบุคคลที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ สู่การร่วมมือ สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
มูลค่าต่อการพัฒนาตนเองและสังคม (3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 
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2. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

2.1 ปรัชญา 
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกปัจจุบันและอนาคต เพ่ือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

และเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
(2) เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  

เพ่ือการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา สร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม 
(3) เพ่ือให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือ สร้างสรรค์ มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่

ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 
 
2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) 

เมื่อส าเร็จการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมี
สมรรถนะดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลผู้มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
GELO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อและสารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของ

วิทยาการ 
GELO2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ 
GELO3 สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ 

(2) เป็นบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ สู่การพัฒนาร่วมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและ
คุณค่าต่อตนเองและสังคม 

GELO4 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคมแบบ
องค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได ้

GELO5 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO6 สามารถท างานเป็นทีม แก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและให้คุณค่ากับ

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 
(3) เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งท่ีถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 

GELO7 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

GELO8 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
GELO9 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 
GELO10 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ 
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3. โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต 
 

3.1 โครงสร้างหลักสูตร 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 
2) ความหมายของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

การก าหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้                          

 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 (1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  4  ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 

1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  

(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงรหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการ

เรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชา/สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.2 รายวิชาและหน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  24   หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ    3(3-0-6) 
  Thai for Academic Communication 
9001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(3-0-6) 
  English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต     3(3-0-6) 
  Thai Citizens in the Dynamic Society 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001202 ความหลากหลายของชีวิต     3(3-0-6) 
  Variety of Life 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
  Thai Wisdom and Heritage 
9001205 ทักษะวิศวกรสังคม      3(2-2-5) 
  Social Engineer Skills 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 
  Integrated Management 
9001207 การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ   3(2-2-5) 
  Digital, Information and Media Literacy 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต      3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต      3(3-0-6) 
  Science and Life 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
  Integrated Wellness Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
  Environmental Care 

 
3.3 ค าอธิบายรายวิชา 

ดูรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในภาคผนวก ก 
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3.4 แผนการเรียน 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

ภาษาและการสื่อสาร 9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ความเป็นพลเมือง

และพลโลก 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) 

ภาษาและการสื่อสาร xxxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 
รวม 6 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
เทคโนโลยี 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 3(2-2-5) 

ความเป็นพลเมือง
และพลโลก 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 6 
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
เทคโนโลยี xxxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) 

รวม 6 
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4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ตารางที่ 1 : ตารางแสดงความเชื่อมโยง ระหว่างวัตถุประสงค์ กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 

 

วัตถุประสงค ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีทกัษะ
การเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

 

(1) เป็นบุคคลผู้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรบัศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรูต้ลอดชวีิต       
GELO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี สือ่และสารสนเทศ รวมถึงตดิตามความก้าวหน้าของ
วิทยาการ 

- 9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 
- 9001206 การจัดการแบบบูรณาการ 
- 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ 
- 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจทิัล สารสนเทศ และสื่อ (บังคับ) 
- 9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
- 9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต 
- 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 

   GELO2 สามารถสื่อสารกบัผู้อ่ืนได้ 
- 9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (บังคับ) 
- 9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
- 9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
- 9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
- 9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
- 9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (บังคับ) 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต (บังคับ) 

   GELO3 สามารถปรับตัวและแก้ไขปญัหาได้ 
- 9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (บังคับ) 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 
- 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
- 9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ถึง
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา สร้าง
โอกาสและคุณค่าให้ตนเองและ
สังคม 

 

(2) เป็นบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ สู่การพัฒนาร่วมสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและ
คุณค่าต่อตนเองและสังคม 
   GELO4 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคมแบบ
องค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสงัคมได้ 

- 9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
- 9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
- 9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
- 9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
- 9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (บังคับ) 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
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วัตถุประสงค ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 

- 9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์
- 9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย 
- 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ 
- 9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต 

  GELO5 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
- 9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 
- 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
- 9001206 การจัดการแบบบูรณาการ 
- 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจทิัล สารสนเทศ และสื่อ (บังคับ) 
- 9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
- 9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต (บังคับ) 

   GELO6 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ัญหาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและให้คุณค่ากับ
วิถีชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

- 9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (บังคับ) 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 

 

3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ร่วมมือ สร้างสรรค์ มี
จริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 

 

(3) เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณคา่และรักษ์ชาติก าเนิด 
   GELO7 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

- 9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (บังคับ) 
- 9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ 
- 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจทิัล สารสนเทศ และสื่อ (บังคับ) 
- 9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต 
- 9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต (บังคับ) 

   GELO8 แสดงออกซึ่งผู้มีวินัย ความเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (บังคับ) 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม 

   GELO9 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้คณุค่าและรักษช์าติก าเนิด 
- 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต (บังคับ) 
- 9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์
- 9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย 

   GELO10 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

- 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต (บังคับ) 
- 9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (GELOs) 
เมื่อส าเร็จการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมี

สมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) และมหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (TQF) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง 
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู ้(GELOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (TQF) 
 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (TQF) 

1.ความรู้ 
(Knowledge) 

2.ทักษะ 
(Skills) 

3.จริยธรรม 
(Ethics) 

4.ลักษณะบุคคล 
(Character) 

(1) เป็นบุคคลผู้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรบัศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรูต้ลอดชวีิต 
GELO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสื่อและสารสนเทศ รวมถึง

ติดตามความก้าวหนา้ของวิทยาการ     

GELO2 สามารถสื่อสารกบัผู้อื่นได้     
GELO3 สามารถปรับตัวและแก้ไขปญัหาได ้     
(2) เป็นบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ สู่การพัฒนาร่วมสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
GELO4 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและคุณค่า

ต่อตนเองและสังคมแบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและ
สังคมได้ 

    

GELO5 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล     
GELO6 สามารถท างานเป็นทีม แก้ปัญหาแบบบรูณาการอยา่ง

เป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถีชีวิตและภมูิปัญญาไทย 
    

(3) เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณคา่และรักษ์ชาติก าเนิด 
GELO7 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิ

มนุษยชน  มีความกลา้หาญทางจริยธรรม 
 

   

GELO8 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเป็นผู้ให้ มีจติอาสา อุทิศตน
เพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 
   

GELO9 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์
ชาติก าเนิด 

 
   

GELO10 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมสี่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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(2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 

ตารางที่ 3 : ตารางมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (TQF) การจัดกระบวนการเรียนรู ้
และการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2565 (TQF) 
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

1. ด้านความรู้ 
(Knowledge) 

1. การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย การ
อภิปรายกลุ่มย่อย การเรยีนรูผ้่านระบบ
ออนไลน์ การให้ค าแนะน าโดยอาจารย์
ผู้สอน 
2. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กจิกรรม

การเรยีนรู้โดยใช้กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง 
3. การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 
4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ 
5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
6. การจัดการเรียนรู้แบบ Storyline 
7. การเรียนรู้ผ่านงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ประเมินจาก แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
ใบงาน หรือจากแบบสรุปการอภิปราย 

2. ประเมินจากการตอบค าถาม การท า
รายงาน ให้ตอบค าถาม แบบบันทึกสาธิต
การทดลอง แบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ประเมินจากการแสดงบทบาท 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

3. ประเมินจากการทดสอบความรู ้การ
ให้เขียนแผนผังความคิด 

4. ประเมินจากการสังเกต การซักถาม 
จากการทดสอบข้อเขียน และจากผลงาน 

5. ประเมินจาก ผลการ 
ตรวจสอบการพัฒนา หรือประเมนิจาก

คะแนนเทียบระดับคณุภาพ 
6. ประเมินจากการสังเกต การซักถาม 

จากผลงาน 
7. ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

2. ด้านทักษะ  
   (Skills) 

1. จัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ โดยการฝึกใหผู้้เรยีนแสวงหาความรู้ 
กระบวนการคดิ การสร้างสรรคส์รา้งสรรค์ 
ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด เป็นตน้โดย
อาจารยผ์ู้สอนให้ค าแนะน า 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กจิกรรม
การเรยีนรู้โดยใช้กรณศีึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ผ่านจัดการเรยีนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่เปน็ปัญหา/
ความต้องการของชุมชน โดยการใช้ข้อมูล
อย่างรอบด้านเพื่อวางแผน ออกแบบ และ
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานการณ์ เพื่อน าไปสูก่ารสร้าง
นวัตกรรม 

1. ประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปญัหา การน าเสนองาน 
หรือประเมินจากผลงานหรือโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการตอบค าถาม การท า
รายงาน จากการสะท้อนคิด จากการแสดง
บทบาทสมมติ การมสี่วนร่วมในกจิกรรม 

3. ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน การใช้แผนผังความคิด 
 

3. ด้านจริยธรรม 
   (Ethics) 

 

1. จัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
ภายใต้การดูแลของผูส้อน โดยผูส้อนท า
หน้าท่ีเป็นผู้จดัเตรียมและให้ค าแนะน า
รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ 
อาทิ  

1. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม แบบ
บันทึกพฤติกรรม แบบสังเกต แบบทดสอบ 
แบบทดสอบความก้าวหน้า เป็นตน้ 

2. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน การส่ง
งาน การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทาง
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มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2565 (TQF) 
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

- การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน 
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

โปรแกรม 
- การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- การจัดการเรียนรู้โดยศรัทธาและโยสิ

มนสิการ 
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรยีนรู้ใน

ชุมชนและธรรมชาต ิ
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจริยธรรม 
- การจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการเผชิญ

สถานการณ ์
- การจัดการเรียนรู้แบบ KWL 

วิชาชีพ หรือประสิทธิผลของการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 

3. ประเมินผลผ่านการสะท้อนคดิ และ
การแสดงออกของผู้เรียนระหว่างการเรยีนรู้
ในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน 
 
 
 
 

4. ด้านลักษณะบุคคล 
   (Character) 

1.จัดให้นักศึกษาไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม
และท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และ
เข้าใจความรูส้ึกของผู้อื่น มีความคดิเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม 
ท างานร่วมกับผู้อื่น การท างานเปน็ทีม การ
เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี กีม่ีสมัพันธภาพที่ดี
กับผู้เรยีนหรือ ผูร้่วมงาน และคนในชุมชน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 

- การท าโครงงาน 
- การจัดนิทรรสการ 
- การศึกษาดูงาน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานหรือปัญหา

เป็นฐาน (Project-based or problem 
based learning) 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ EF 
(Executive Functions) ในการพัฒนา
ทักษะการด าเนินชีวิต 
 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการเข้าเรียน การส่งงาน หรือ
การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทาง
วิชาชีพ หรือประสิทธิผลของการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา 

2. ประเมินจากการทดสอบ หรืองานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

3. ประเมินจากกิจกรรมกลุม่ และมิติ
สัมพันธ์ การสะท้อนคิดโดยผู้เรยีน 
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ตารางที่ 4 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (GELOs) และรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( = ความรับผิดชอบหลัก) 

 

รหัสวิชา กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร (GELOs) 

GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป           

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           

9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน           

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ           

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน           

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร           

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร           

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร           

 
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพล
โลก 

          

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต           

9001202 ความหลากหลายของชีวิต           

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์           

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย           

9001205 ทักษะวิศวกรสังคม           

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ           

9001207 การเป็นผู้ประกอบการ           

 1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี           

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ           

9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้           

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต           

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ           

9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต           

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ           

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ           

9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม           

รวม           
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5. ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ซึ่งรวมถงึคณาจารย์และที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ 

 
5.1 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร 
  การวางแผนงานหลักสูตร ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทั้ง
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรเก่า หลักส าคัญในการบริหารหลักสูตรจะต้องท าให้ผู้เรียนสูญเสียประโยชน์
น้อยที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนหลักสูตรให้น้อยและสั้นที่สุด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การวางแผนที่ดี  ต้องจัดระบบให้ดี มีข้อมูลที่ชัดเจน และตระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง การจัดระบบข้อมูลในสถานศึกษานับเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหาร
หลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) หลักสูตร - ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการ
ประเมินผล 
   (2) การบริหารจัดการ - มีข้อมูลความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน 
   (3) ระบบข้อมูล – ระบบการจัดการหลักสูตร รายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
   (4) การวางแผนกลยุทธ์ – แสดงถึงกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
   (5) ระบบงบประมาณ - การบริหารงบประมาณจะต้องมีความชัดเจนตรวจสอบได้  
มุ่งผลงาน และเพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นส าคัญ 
   (6) การพัฒนาการเรียนรู้ - สื่อและข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การประเมินผล 
การศึกษา ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
   (7) ระบบช่วยเหลือ - มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่าง
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
   (8) บริหารบุคคล - ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ ทั้งในด้านการศึกษา การอบรม การจัดหา 
เพ่ือช่วยในการพัฒนาอาจารย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร 
   (9) การประเมินภายใน - จัดเตรียมข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาและหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) จัดหาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในแต่ละภาคเรียน 
(3) ก ากับและดูแลให้อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
(4) ก ากับและดูแลให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(5) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียน 
(6) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
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5.2 คณาจารย์ 
 (1) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

1.1 อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายละเอียดรายวิชาในการด าเนินการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และรายงานผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุง
รายวิชา และหลักสูตร 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและ
สรุปผล เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

1.4 อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมิน
การเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอน
ต่อไป 

คณะกรรมการบริหารงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุม
ร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบทุกรายวิชาโดยจะ
เก็บรวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

(2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในประเทศ 

2.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่าง
เช่น การใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและ
ประเมินผล 

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในรายวิชาหรือสาขาวิชาชีพ โดยวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน 
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5.3 สิ่งอ านวยความสะดวก 
  (1) ห้องเรียน  
   มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนรวม และอาคารส าหรับเรียนกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มสีื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยดังนี้ 
 
อาคารเรียน ห้องเรียน/รหัสห้องเรียน จ านวน  อาคารเรียน ห้องเรียน/รหัสห้องเรียน จ านวน 

อาคารเรยีนรวม  อาคารส าหรับกลุ่มความเป็นพลเมอืงและพลโลก 
12 12102 40  38 38504 40 
12 12201 120  38 38505 45 
12 12203 40  38 38601 40 
12 12204 50  38 38603 40 
12 12205 50  38 38606 45 
12 12301 120  อาคารส าหรับกลุ่มเทคโนโลย ี
12 12303 40  ศูนย์คอม ห้อง 6/1 25604 40 
12 12304 50  ศูนย์คอม ห้อง 6/2 25606 40 
12 12305 50  ศูนย์คอม ห้อง 7/1 25704 40 
12 12401 120  ศูนย์คอม ห้อง 7/2 25706 40 
12 12501 120  อาคารกลุม่วิทยาศาสตร์และสุภาพ 

อาคารส าหรับกลุ่มภาษาและการสื่อสาร  48 48326 40 
อาคาร 3 3208 40  48 48328 40 
อาคาร 3 3209 40  48 48434 45 
ศูนย์ภาษา 25501 70  48 48435 45 
ศูนย์ภาษา 25701 70  48 48436 45 
ศูนย์ภาษา 25702 60  อาคาร 4 คณะพยาบาล 4301 40 
ศูนย์ภาษา 25703 60  อาคาร 4 คณะพยาบาล 4302 40 

   
  (2) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาทักษะ
วิศวกรสังคม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะและอัตลักษณ์ เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น โดยการบูรณาการผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีหัวใจของหารรับใช้ชุมชน ท้องถิ่น รักและ
ภาคภูมิใจในสถาบัน 

(3) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ (MOOC) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงพชรได้ด าเนินการจัดท ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ (MOOC) เพื่อให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถ
ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย https://mooc.kpru.ac.th 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออกเสียง 
และการใช้ค าศัพท ์
 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  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย 
 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  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทาง
วิชาการ โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ 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 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ 
การจัดการเวลา ส าหรับการสอบการฟัง 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน  และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 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 และการพูดเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และการฝึก
ทักษะการพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, grammatical  
principles, and practicing  daily  Chinese  conversations. 
 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน  และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 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 
 ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน  และการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Korean  vocabularies and idioms for  basic communication, practicing listening, 
speaking, reading and writing,  and  using   daily  Korean  conversations . 
 
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in the Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลัง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิด
และเป้าหมายของการมีจิตส านึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคน
ชายขอบ และก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
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 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  ความหลากหลายของชีวิต      3(3-0-6) 
 Variety of Life 
 ความจริงของชีวิต ชีวิตที่หลากหลาย การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์หลักศาสนาในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพ
ศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน 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 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับ
การขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
 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 ประเพณีและ
พิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้น
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือและก าแพงเพชร  
 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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9001205 ทักษะวิศวกรสังคม       3(2-2-5) 
 Social Engineer Skills 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงออกแบบ การเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล การสื่อสาร
องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และบูรณาการองค์ความรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 Critical and creative thinking skills, the linkage between causes and effects, 
language transfer skills, the applications and implications of his majesty the King’s 
philosophy and local wisdoms, the integration of bodies of knowledge for solving self 
and others’ problems based on good cooperation and leadership. 
 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การ
เจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ 
การจัดการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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. 
 
9001207 การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและข้ันตอนการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการ กลยุทธ์และรูปแบบทางกฎหมายของ
ธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม การเลือกท าเลและการวางผังของ
ธุรกิจ แผนธุรกิจและองค์ประกอบของแผนธุรกิจ กลยุทธ์การขยายตัวและถอนตัวเลิกกิจการ 
 The concept and process of building an entrepreneur's business, Strategies, 
and legal forms of business, Busines ethics and social responsibility, Location selection 
and business planning, Business plan and business plan elements, Expansion and 
liquidation strategy. 
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3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การแสวงหา การเข้าถึง 
การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ การจัดการข่าวลวง การสร้าง 
การสื่อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
    Digital  literacy, information literacy and media literacy  integrated concepts, 
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, media literacy, fake news management, creating, communicating, 
presenting and sharing information ethically and legally. 
 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5)
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ 
การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 Digital environment and virtual world, learning in the digital age, learning skills,  
self-directed 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  เทคโนโลยี โลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร 
สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก 
 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. 
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 
  แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์
วิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิต 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) 
 Integrated Wellness Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณา
การ การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ  การออกก าลังกาย 
โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 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 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การ
คิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยง
การคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
 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. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
 Environmental Care 
  แนวคิดและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ มลพิษและภัยพิบัติ คนรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคม
รักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแล รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Concepts and importance of environment, the relationship between 
environment and life quality, sustainable development, natural resources and 
environment, the ecosystem,  the cultivation of environmental mind through meaningful 
activities. 
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ตารางเปรียบเทียบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดมิ) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ปรบัปรุงใหม่) เหตุผล 

ปรัชญา 
       การเรียนรู้อย่างบูรณาการ ทั้งมิติของมนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คือ
ฐานส าคัญของการพัฒนาความเป็นมนษุย์ที่สมบูรณ์ พร้อมมีส่วนรว่มในกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อ
สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก 

ปรัชญา 
        เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พรอ้มส าหรับโลกปัจจุบันและอนาคต เพื่อการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งและเป็นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

- ปรับปรุงปรัชญาให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    2. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่มีความสุข มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
และมีจิตส านึกสากล 
    3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และมีความเป็นไทย 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะการเรยีนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
 2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  
เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปญัหา สร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือ สร้างสรรค์ มีจริยธรรมและยดึมั่นในส่ิงที่
ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาตกิ าเนิด 

- ปรับวัตถุประสงค์ตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (GELOs : General Education Learning Outcomes) 
    ในการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 
    GELO1. สามารถสื่อสารกบัผู้อื่นได้ตรงประเด็น 
    GELO2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพือ่ใช้ในการดูแล การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยา่ง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 
    GELO3. มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหารจัดการ
ตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แกไ้ข หรือสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
    GELO4. ปฏิบัติตามหนา้ที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกนัการกระท าที่ไม่
ถูกต้องเสมอ 
    GELO5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
    GELO6. สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม เพื่อความส าเร็จ และแสดงออกซ่ึง
ความเป็นผู้ให้โดยไม่ค านึงถึงส่ิงตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) 
     เมื่อส าเร็จการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรมีสมรรถนะดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลผู้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรบัศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรูต้ลอดชวีิต 
GELO1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อและสารสนเทศ รวมถึงติดตามความกา้วหน้าของ

วิทยาการ 
GELO2 สามารถสือ่สารกับผู้อื่นได้ 
GELO3 สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ 
(2) เป็นบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ สู่การพัฒนาร่วมสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาส

และคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
GELO4 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคมแบบ

องค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
GELO5 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO6 สามารถท างานเป็นทีม แก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและให้คุณค่ากับ

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 

- ปรับปรุง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(GELOs) ให้สอดคลอ้งกับปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง (BCG) 
มาตรฐานการศกึษาของชาติ  
พ.ศ. 2561 มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ
มาตรฐานหลกัสูตรระดับปรญิญา
ตรี พ.ศ. 2565 

-  - 
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    GELO7. มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรบัความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

(3) เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณคา่และรักษ์ชาติ
ก าเนิด 

GELO7 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

GELO8 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
GELO9 ยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 
GELO10 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาต ิ
จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต - ปรับปรุงตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศกึษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2565 จาก 30 หน่วยกติ เป็น 24 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
   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 ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
         

- ลดจ านวนหน่วยกิตในกลุม่วิชา
ภาษาและการสื่อสารจาก 9 หน่วย
กิต เป็น 6 หน่วยกิต และลด
จ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวชิาเลอืก 3 
หน่วยกิต 

  1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
      ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจ านวนหน่วย
กิตที่ก าหนดไว้  และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวม
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 

วิชาบงัคับ     9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 

1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   24   หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

 วิชาบงัคับ       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 

- ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 30 
หน่วยกิต เป็น 24 หนว่ยกิต 
 
 
 
 
 
- ยา้ยเป็นรายวิชาเลือก 
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 Fundamental English 
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ   3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication 

 วิชาเลือก 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน   3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Korean for Communication 

 English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ   3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน   3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Korean for Communication 

 
- ย้ายเป็นรายวิชาเลอืก 

   1.2 กลุ่มวชิาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ      3  หน่วยกิต 

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต    3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 
 Human and Living 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์      3(3-0-6) 
 Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย    3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage 
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิน่   3(1-4-4) 

   1.2 กลุ่มวชิาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ        3  หน่วยกิต 

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต    3(3-0-6) 
 Thai Citizens in the Dynamic Society 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
9001202 ความหลากหลายของชีวิต    3(3-0-6) 
 Variety of Life 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์      3(3-0-6) 
 Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย    3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage 
9001205 ทักษะวิศวกรสังคม     3(2-2-5) 

 
 
- ปรับชื่อภาษาอังกฤษ 
 
 
 
- ปรับปรุงชื่อรายวิชาใหม ่
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 Social Engineer for the Development of Local Communities 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
 Integrated Management 

 Social Engineer Skills 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ    3(3-0-6) 
 Integrated Management 
9001207 การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 

- ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้อง
กับรายวิชาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 
- เพิ่มรายวิชา 

   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ      3  หน่วยกิต 

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ  3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต     3(3-0-6) 
 Technology and Life 

   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี                   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ        3  หน่วยกิต 

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ  3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต     3(3-0-6) 
 Technology and Life 

- คงเดิม 

   1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวชิา 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

 วิชาบงัคับ        3  หน่วยกิต 
9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต    3(3-0-6) 
 Science and Life 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

Sustainability of Natural Resources and Environment 
 

   1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

 วิชาบงัคับ        3  หน่วยกิต 
9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต    3(3-0-6) 
 Science and Life 
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ   3(2-2-5) 
 Integrated Wellness Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 

Environmental Care 

- ลดจ านวนหนว่ยกิตในกลุ่ม
วิชาเลือก ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
 
 
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
- ปรับปรุงชื่อรายวิชาใหม ่
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ตารางเปรียบเทียบ ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) กับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดมิ) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ปรบัปรุงใหม่) เหตุผล 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออก
เสียง และการใช้ค าศัพท ์
 Fundamental of English grammar focusing on the word structure of, 
phrase, and sentence, principle of English pronunciation, and vocabulary 
proficiency. 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออก
เสียง และการใช้ค าศัพท ์
 Fundamental of English grammar focusing on the word structure of, 
phrase, and sentence, principle of English pronunciation, and vocabulary 
proficiency. 

คงเดิม 

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทกัษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่
หลากหลาย 
 English grammar, sociolinguistics, pragmatics, with an emphasis on 
practice of communicative skills in various everyday situations and contexts. 

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทกัษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่
หลากหลาย 
 English grammar, sociolinguistics, pragmatics, with an emphasis on 
practice of communicative skills in various everyday situations and contexts. 
 

คงเดิม 

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ   3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการหลักการ และวธิีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการ โดยเน้น การฟัง การพูด การอา่น และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การ
วิเคราะห์ 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. 

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ   3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการหลักการ และวธิีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทาง
วิชาการ โดยเน้น การฟัง การพูด การอา่น และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ 
การวิเคราะห ์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. 

คงเดิม 
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9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน   3(3-0-6) 
             English for Standardized Test 
             การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง 
ๆ การจัดการเวลา ส าหรับการสอบการฟัง 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. 

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน   3(3-0-6) 
             English for Standardized Test 
             การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบ
ต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับการสอบการฟัง 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. 

คงเดิม 

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน  และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 Burmese vocabularies and idioms, practicing listening, speaking, 
reading and writing, and using daily Burmese conversations. 

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน  และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 Burmese vocabularies and idioms, practicing listening, speaking, 
reading and writing, and using daily Burmese conversations. 

คงเดิม 

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
             Chinese for Communication 
             หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และการ
ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
              Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, 
grammatical  principles , and practicing  daily  Chinese  conversations. 
 

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
             Chinese for Communication 
             หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และ
การฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
              Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, 
grammatical  principles , and practicing  daily  Chinese  conversations. 
 

คงเดิม 

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
            Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน  และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Japanese  vocabularies and idioms for   basic communication, practicing 
listening, speaking, reading and writing ,  and  using   daily Japanese  
conversations. 
 

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
            Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน  และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Japanese  vocabularies and idioms for   basic communication, practicing 
listening, speaking, reading and writing ,  and  using   daily Japanese  
conversations. 

คงเดิม 
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9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             Korean for Communication 
             ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน  และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
              Korean vocabularies and idioms for   basic communication, practicing 
listening, speaking, reading and writing,  and  using   daily  Korean  conversations . 

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             Korean for Communication 
             ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน  และการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
              Korean vocabularies and idioms for   basic communication, practicing 
listening, speaking, reading and writing,  and  using   daily  Korean  conversations . 
 

คงเดิม 

2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต   3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมอืงที่มี
พลังสร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบ
แนวคิดและเป้าหมายของการมีจิตส านกึสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จาก
วิถีชีวิตคนชายขอบ และก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
 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. 

2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต   3(3-0-6) 
 Thai Citizens in the Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมอืงที่มี
พลังสร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง 
กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมีจติส านึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์
ความรู้จากวิถีชวีิตคนชายขอบ และก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
 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. 

- ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต   3(3-0-6) 
 Human and Living 
 ความจริงของชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การประยกุต์
หลักศาสนาในการด าเนินชีวิต การมีสติ การอยู่รว่มกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพ
ศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น 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. 

9001202 ความหลากหลายของชีวิต   3(3-0-6) 
 Variety of Life 
 ความจริงของชีวิต ชวีิตที่หลากหลาย การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยกุต์หลักศาสนาในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิต
อาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับชวีิต การยับยั้งและป้องกันการ
ทุจริต  
 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. 
 

- ปรับปรุงชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาเล็กน้อย 
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9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์    3(3-0-6) 
 Localization 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
และท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกบัสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิง
บูรณาการ การอยู่รว่มกับผูอ้ื่นอยา่งสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนษุยชน กฎหมายและการเมือง
การปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
 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. 

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์    3(3-0-6) 
 Localization 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนและท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกบัสากลววิัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อืน่อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนษุยชน กฎหมาย
และการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
 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. 

คงเดิม 

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย   3(2-2-5) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี
และพิธกีรรม ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบา้น การสืบสาน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และภูมิปญัญาไทย สู่ภูมปิัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและ
มรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นทีภ่าคเหนือและก าแพงเพชร  
 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. 

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย   3(2-2-5) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี
และพิธกีรรม ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบา้น การสืบสาน
องค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และภูมิปญัญาไทย สู่ภูมปิัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและ
มรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพื้นทีภ่าคเหนือและก าแพงเพชร  
 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. 

คงเดิม 

9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชมุชนท้องถิ่น   3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
 การศึกษาชุมชนดว้ยกระบวนการวจิัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ การบูรณาการ
องค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การประสานความ
ร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

9001205 ทักษะวิศวกรสังคม    3(2-2-5) 
 Social Engineer Skills 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงออกแบบ การเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผล การ
สื่อสารองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น นวัตกรรม และบูรณาการ
องค์ความรู้ เพื่อแกป้ัญหาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
 Critical and creative thinking skills, the linkage between causes and 
effects, language transfer skills, the applications and implications of his majesty 
the King’s philosophy and local wisdoms, the integration of bodies of 

ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธบิาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชา
ในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ 
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 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. 

knowledge for solving self and others’ problems based on good cooperation 
and leadership. 

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน 
การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเปน็ทีม การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภบิาล และ
การจัดการความเส่ียง 
 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. 

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน 
การเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเปน็ทีม การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภบิาล และ
การจัดการความเส่ียง 
 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. 

คงเดิม 

 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและขั้นตอนการสร้างธุรกจิของผูป้ระกอบการ กลยุทธแ์ละรูปแบบทาง
กฎหมายของธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม การเลือกท าเล
และการวางผังของธุรกิจ แผนธุรกจิและองค์ประกอบของแผนธุรกิจ กลยุทธ์การขยายตัวและถอน
ตัวเลิกกิจการ 
 The concept and process of building an entrepreneur's business, 
Strategies, and legal forms of business, Busines ethics and social responsibility, 
Location selection and business planning, Business plan and business plan 
elements, Expansion and liquidation strategy. 

- เพิ่มรายวิชาใหม ่

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ  3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลย ี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ  3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 

 
- ปรัปบรุงค าอธบิายรายวิชา
เล็กน้อย 
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 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและเครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การน าเสนอและการ
แบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
  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. 

แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การแสวงหา การ
เข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ 
การจัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมี
จริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
    Digital  literacy, information literacy and media literacy  integrated 
concepts, 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, media literacy, fake news management, 
creating, communicating, presenting and sharing information ethically and legally.  

9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 Digital environment and virtual world, learning in the digital age; learning 
skills; self-directed 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. 

9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
 Digital environment and virtual world, learning in the digital age, 
learning skills,  self-directed 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. 

คงเดิม 

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต     3(3-0-6) 
   Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกีย่วขอ้ง บทบาทและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ 
การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบยีบสงัคมและเศรษฐกิจโลก 

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต     3(3-0-6) 
   Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกีย่วขอ้ง บทบาทและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ 
การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมที่ส่งผลกระ
ทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบยีบสังคมและเศรษฐกิจโลก 

คงเดิม 



 

- 38 – 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- 38 – 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2564 (เดมิ) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ปรบัปรุงใหม่) เหตุผล 

 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. 

 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. 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ 
9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต    3(3-0-6) 
 Science and Life 
 แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวทิยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสงัคม การประยุกต์
วิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิต 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. 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ 
9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต    3(3-0-6) 
 Science and Life 
 แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวทิยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การคิด
แบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กบัสังคม การ
ประยุกตว์ิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
  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. 

 
คงเดิม 

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบ
บูรณาการ การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กจิกรรมนนัทนาการ การออก
ก าลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตอยา่งมีความสุข 
 Concepts and principles of self-care for well-being; the integrated 
cultivation of well-being, 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. 

9001402 การพฒันาสุขภาวะเชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
 Integrated Wellness Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบ
บูรณาการ การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กจิกรรมนนัทนาการ การ
ออกก าลังกาย 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. 
 

 
- ปรับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการและ หลักการ และวธิีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิง
สถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการ
และการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
 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. 

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ   3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความส าคัญ 
องค์ประกอบ กระบวนการและหลักการ และวธิีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์
กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
 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. 

คงเดิม 

9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment  
 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและ
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการ
ภัยพิบัต ิมลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Meaning, 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. 

9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
 Environmental Care 
 แนวคิดและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต และการพฒันา
ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดลอ้ม ระบบนิเวศ มลพิษและภัยพิบัติ คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแล รกัษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของบุคคลและ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการและ
กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  Concepts and  importance of environment, the relationship between 
environment and life quality, sustainable development, natural resources and 
environment, the ecosystem,  the cultivation of environmental mind through 
meaningful activities. 

- ปรับปรุงชื่อรายวิชา และ
ค าอธิบายใหม่เล็กน้อย 
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