หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คานา
หลั ก สู ต รหมว ดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (General Education) เป็ น หมวดวิ ช าที่ เ น้ น
การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนให้เป็นผู้ที่ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีความเข้าใจและเห็ นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิล ปวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงมีความใส่ใจ
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และดารงตนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก และจากจุดเน้น
ดั ง กล่ า ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จึ ง ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ทุกจุดเน้นที่ระบุข้างต้น และสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และนโยบายของสภามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงรายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานส าหรั บ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสู่การเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จะใช้จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
การดาเนิ นการปรั บปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้ สาเร็จลุ ล่ว งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดจากการรวมพลังในการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะ
สานัก และวิทยาลัย และคณะทางานจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งรายซึ่งเป็ นหน่ วยงานหลั กในการรับผิดชอบและบริห ารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลั ย
จึงขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนิน งานและคณะทางานทุกท่านที่ได้ร่วมดาเนินการปรับปรุงหลั กสู ตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กันยายน 2562
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ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program

2. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. รูปแบบของหลักสูตร
3.1 รูปแบบ
หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่ า งประเทศอื่ น ๆ ส าหรั บ หลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น หลั ก สู ต รนานาชาติ
(International Program) และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
4. สถานภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช พ.ศ.
2560
 สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย อนุ มั ติ / เห็ น ชอบ หลั ก สู ต ร ในการประชุ ม
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ /เห็นชอบ หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13/2562
วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาหรับนักศึกษารุ่นเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563
เป็นต้นไป
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ ง เน้ น ในการเตรี ย มความพร้ อ มพื้ น ฐานส าหรั บ การเรี ย น การใช้ ชี วิ ต ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคมและการดารงตนในสังคม และเป็นผู้มีทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มีจิตสานึกในการเป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนาความรู้ไปพัฒนาตนเองและเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียน
ในศาสตร์เฉพาะและการดารงชีวิต
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป เป็ น หมวดวิ ช าที่ มุ่ ง พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ พื้ น ฐานส าหรั บ
การน าไปต่ อยอดและประยุ ก ต์ใช้ ส าหรับ การเรี ยนรายวิช าเฉพาะด้า น และเพื่ อเป็ นการเปิด โลกทัศ น์
ที่รอบด้าน กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีระบบการคิดที่สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจั ดการศึกษาระดับสูงที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนหรือ
ทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่ อเข้าสู่ วิ ช าชีพต่าง ๆ ให้ เ ป็นกาลั ง ส าคัญในการพัฒ นาประเทศ สถาบัน อุดมศึกษา
จึงมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ให้กับสังคม โดยปัจจัยสาคัญในการที่จะ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือหลัก สูตรที่มีความสมบูรณ์ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งศาสตร์พื้นฐานและศาสตร์
เฉพาะในวิชาชีพ หลักสูตรที่ดีและมีคุณภาพต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความสามารถ
ของผู้เรียน และสามารถนาไปใช้ได้สะดวก อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการ
และบริบทของสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาหรับวิชาเอกหรือหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก็ตาม
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาได้ ก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยในส่วนของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปกาหนดให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยจัดในลักษณะจาแนกเป็น
รายวิ ช าหรื อ ลั ก ษณะบู ร ณาการใด ๆ ก็ ไ ด้ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่
เหมาะสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และพลวัตโลก
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และตลา ดแรงงาน และ
ทิศ ทางการพั ฒ นาประเทศของรั ฐ บาล โดยการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป พ.ศ. 2562
ในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น
สู่สากลและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามรั บผิ ด ชอบ
เป็นพลเมืองที่ดี ยอมรับในความแตกต่างส่วนบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตระหนักและซาบซึ้ง
ในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะของการเป็นผู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ตระหนักรรู้คุณค่าและความสาคัญในการใช้ชีวิตของตนเอง สามารถนา
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
3. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจาวันโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจั ด การศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย นระบบทวิ ภ าค ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชีย งรายว่าด้ว ยการศึกษาชั้ น ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)
2. การดาเนินการหลักสูตร
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาทาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาทั้งหมดรวม 4 กลุ่มวิชา ได้แก่
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
3.1.3 เงื่อนไขของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. รายวิช าในหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ไม่เ ป็นรายวิช าพื้นฐานหรื อวิช าบังคับเรียนก่อ น
(pre-requisite) ของหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า นของหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง และรายวิ ช าเฉพาะด้ า น
ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต้องไม่นามาเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. หลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 บั ง คั บ ใช้ ส าหรั บ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
3. หน่วยกิตรวมของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาให้เรียน
ให้ครบทุกกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามสัดส่วนดังนี้
1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้จัดแผนการเรียนการสอน
จั ด ผู้ ส อนและบริ ห ารการเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปโดยมุ่ ง หวั ง ให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ เป้ า หมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3.1.4 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนได้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความชานาญการ หรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอน หรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นที่ประจักษ์ในด้านนั้น ๆ
4. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
4.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า
4.1.1 บังคับเรียน
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN1001
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Essential Science and Mathematics in Daily Life
4.1.2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN1002
สุขภาพเพื่อชีวิต
Healthy Life
GEN1003
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
Digital technology for Communication and Learning
4.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า
4.2.1 บังคับเรียน
จานวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN2001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
Communicative English I
GEN2002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
Communicative English II
GEN2003
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
Thai for Communication in the 21st Century
4.2.2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN2004
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
GEN2005
ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
English for Careers
GEN2006
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Chinese for Basic Communication

6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GEN2007
GEN2008
GEN2009
GEN2010

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Japanese for Basic Communication
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Burmese for Basic Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Korean for Basic Communication
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
Vietnamese for Basic Communication

4.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
4.3.1 บังคับเรียน
จานวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN3001
พลเมืองดี
Good Citizen
GEN3002
ศาสตร์พระราชา
The King’s Philosophy
4.3.2 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก
จานวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN3003
วิถีวัฒนธรรม
Cultural Way
GEN3004
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Philosophy
GEN3005
สุนทรียสร้างสรรค์
Creative Aesthetics
GEN3006
การเมืองและกฎหมายโลก
World Politics and Law
GEN3007
สมรรถนะของบัณฑิต
Competency of Graduate
GEN3008
ประชาคมอาเซียน
ASEAN Community
GEN3009
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
GEN3010
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Law in Daily Life
GEN3011
ทักษะชีวิต
Life Skills

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
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)
3(3-0-6)
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4.4 กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า
3
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GEN4001
การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
Exercise for Life
GEN4002
พลังงานกับการดาเนินชีวิต
Energy for Life
GEN4003
การรู้เท่าทันการสื่อสาร
Communication Literacy
GEN4004
การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Entrepreneurship in Special Economic Zone
GEN4005
สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
Environment in Today’s World
GEN4006
กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
Law and Occupation in the Digital Age
GEN4007
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
GEN4008
มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
Human, Society, Economics and Development
GEN4009
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม
Volunteering for Local Development and Social Services

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
3(3-0-6)
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5. คาอธิบายรายวิชา
5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN1001

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
กระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทียม
หลักคณิตศาสตร์ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน และสถิติเบื้องต้น
Human thinking process, development and application of thinking process
skills in daily life, scientific method, scientific knowledge and pseudoscience, essential
mathematical principles in everyday life and elementary statistics
GEN1002

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Healthy Life
องค์ประกอบพื้นฐาน ความสาคัญของสุขภาพเพื่อชีวิต ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ ยาและสารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิต สามารถนาความรู้ที่ ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Explains the meaning, basic element and importance of healthy life. Health
status and health care, health behavior, basic health check manually, first aid, food and
nutrition, exercise for health, medication and drugs abuse, health, reproductive health
and mental health knowledge to be applied in everyday life
GEN1003

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Digital Technology for Communication and Learning
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่ อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล วิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Introduction to digital technology; ethical and legal use of internet and
social media, security use of digital technology, utilization of digital technology for
communication, learning and searching for information; basic knowledge of computer
programs.
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5.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN2001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Communicative English I
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน โดยการบูรณาการ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขีย น การสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
English communication skills by integrating all 4 skills; listening, speaking,
reading, and writing in everyday life, communication in various situations including
learning the culture of native speakers.
GEN2002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Communicative English II
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สู งขึ้นโดยการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นการแสดง
ความคิดเห็ น ในประเด็น ต่าง ๆ อย่ างมีเหตุและผล การใช้ส านวนภาษาเพื่อการเจรจาต่อรอง การเล่ า
ประสบการณ์และความสนใจ
Advanced English communication skills by integrating all 4 skills; listening,
speaking, reading, and writing for communication in more complicated situations with an
emphasis on giving opinions in various issues logically, using language expressions for
negotiation, sharing experiences and interests.
GEN2003

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
Thai for Communication in the 21 Century
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและ
การใช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย ทั้ ง 4 ทั ก ษะส าคั ญ ได้ แ ก่ การฟั ง การพู ด การอ่ า น
และการเขียน เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความได้อย่างสร้างสรรค์
Issues relating to Thai language usage in the 21st century, understanding
Thai language usage correctly and properly for the era in all 4 skills including listening,
speaking, reading, and writing in order to analyze, synthesize, and interpret creatively
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN2004

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับการสื่อสารทางวิชาการ โดยเน้น
การอ่านเชิงวิเคราะห์และสั งเคราะห์เนื้อหาจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่ งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อออนไลน์
รวมทั้งการเขียนสรุปความ
Essential English skills for academic purposes by focusing on reading and
writing skills; analyzing and synthesizing of texts in authentic materials from printed and
audio-visual media and online resources as well as writing summary.
GEN2005

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
ทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการเตรียมตัวสมัครงานทั้งการหาตาแหน่งงาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารในสถานที่
ทางานอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ การเตรี ยมความพร้อมการพัฒ นาทักษะที่จาเป็นในการเตรียมตัว ส าหรั บ
การสอบโทอิค (TOEIC)
English skills needed for a job application preparation including job seeking,
writing resumes, writing application letters, and job interviews including effective
communication skills in workplaces; skills needed in preparing for the Test of English for
International Communication (TOEIC)
GEN2006

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Chinese for Basic Communication
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง คาศัพท์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ 400 คาขึ้นไป สานวนและรูปประโยค
อย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด ตลอดจน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับชาวจีน
Chinese phonetic system, basic vocabulary of more than 400 words, simple
expressions and sentence patterns from conversations in various situations by focusing on
the practice of listening and speaking skills as well as general knowledge about manners
and cultures for basic communication with Chinese people.
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN2007

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
ประเภทตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน โดยเน้นวิธีอ่านและเขียนคาศัพท์หรือประโยคด้วยอักษรโรมัน สานวนและโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสาร เช่น คาทักทายในชีวิตประจาวัน การพูดแนะนาตนเอง การบอกตาแหน่ง การบอ ก
เวลา การพูดเกี่ย วกับครอบครั วและมหาวิทยาลัย การซื้อและขายสิ นค้า การชักชวน และการแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น เพื่อความ
เข้าใจภาษาควบคู่กับ ธรรมเนียมปฏิบัติและสามารถนาไปสื่อสารได้อย่างราบรื่น
Types of characters in Japanese, pronunciation system, practice of
listening, speaking, reading, and writing skills with an emphasis on reading and writing
vocabulary and sentences in Roman alphabets, basic expressions and grammar structures
for communication, such as greetings in everyday life, self-introduction, telling locations,
telling time, talking about family and university, buying and selling products, persuading
and recommending tourist places, etc., general knowledge about social characteristics,
culture, and traditions of Japan for understanding the language along with the customs
and practices to be able to communicate smoothly.
GEN2008

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
ระบบอักษรพม่าที่สั มพั นธ์กับระบบเสี ยง โครงสร้างประโยคพื้ นฐาน คาศัพท์พื้นฐาน
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับเบื้องต้น
Myanmar alphabetical systems in relation to phonological system. Basic
sentence structures, basic vocabulary. Practice of listening, speaking, reading, and writing
skills in order to communicate in Myanmar language at a fundamental level
GEN2009

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
ตัวอักษรภาษาเกาหลี โครงสร้างประโยคพื้นฐาน คาศัพท์ ระบบไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานและ
ประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่างๆ
Korean alphabets, basic sentence structures, vocabulary, basic grammar
system and basic sentences used for everyday life communication in various situations.
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN2010

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
ระบบเสียงภาษาเวียดนาม ตัวอักษรเวียดนาม คาศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ศึกษา
สานวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้
Vietnamese sound systems. Vietnamese alphabet, vocabulary, simple
expressions and sentence structures applicable for various language use situations for
daily communication.
5.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GEN3001

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
ปรัชญาของการเป็นพลเมืองดี สิทธิและหน้าที่พลเมือง พลเมืองกับคุณธรรมจริยธรรม
ความหมายของการทุจ ริ ตคอรั ป ชั่น รู ปแบบและลั กษณะการทุจริตคอรัปชั่น วิธีการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น การมีส่วนร่วมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคลในสังคม ภาวะผู้นาและ
การทางานเป็นทีม หลักมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ธรรมมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความ
สามัคคี รวมถึงการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และการมีทักษะทางสังคมของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อทา
ให้เกิดพลเมืองดีของสังคม ประเทศชาติ และของโลก
To study fundamental approaches of good citizen, rights and duty of
citizen, citizen and morals & ethics, meaning, form and characteristic, and resistance of
dishonesty and corruption, social participation, voluntary and public mind, social attitude,
leadership and teamwork, human relation and communication, good governance and
national unity creation, problem solving with peaceful meaning, and enhancing of social
skill of the 21th century citizen for building of good citizen of society, nation and global.
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN3002

ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
The King’s Philosophy
หลักการและแนวคิดการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รั ชกาลที่ 9) และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10) เน้นวิธีการดาเนินการที่สามารถใช้ในการดาเนินการปรับปรุง ยกระดับความเป็นอยู่และ
การดารงชีวิตของประชาชนภายใต้ข้อจากัดและความขาดแคลนให้ มีคุณภาพ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยื น
การเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศ ให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สังคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Principles and concepts in development of His Majesty’s the King Rama 9
and royal plans and strategies for education and local development of His Majesty’s the
King Rama 10. Focus on how things can be improved upon with a view to achieving
greater prosperity, stability, good living and sustainability on what course of action should
be taken when people encounter hardship; being a good members of community, society
and nation. Collaborate work with communities, societies and related organizations;
sufficiency economy principles are amongst key principles and concepts implemented.
GEN3003

วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Way
ความสาคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดั บ สากล ศึก ษาวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาที่โ ดดเด่ น ของท้ อ งถิ่ น ของไทยและของโลก ความเข้ า ใจ
ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นล้านนาและเชียงราย การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรมและภูมิปัญญา
การเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญา
Signification, type of culture. Process on how to generate people’s
understanding and acceptance of cultural differences in local, national and international
levels, remarkable wisdom of the local Thai and world; and to understand culture and
wisdom of the Lanna and Chiang Rai, change and adjustment of culture and wisdom, and
value of culture and wisdom for creativity in culture and wisdom.
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GEN3004

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
ความส าคั ญ ของหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อัน มี ผ ลต่ อ แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต
ของประชาชน โดยยึ ด หลั ก ทางสายกลางอั น น าไปสู่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น จากคุ ณ ลั ก ษณะ 3 ห่ ว ง
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
และคุณธรรมภายใต้การดาเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้
ในชี วิ ต ประจ าวั น โดยการท าบั ญ ชี การออม การวางแผนการใช้ จ่ า ย การท างบประมาณ ส่ ว นบุ ค คล
การลงทุนส่วนบุคคล การเสียภาษี และการบริหารเงินเพื่ออนาคต
Signification of sufficiency economy philosophy which affects people living
with the middle path for balance and sustainability based on three characteristic cycles:
sufficiency, rationality and immunity and two conditions: knowledge and know how, and
moral under proactive activities of sufficiency economy philosophy and application in
daily life including accounting, saving, expense planning, personal budgeting and investing,
taxing, and future financial planning.
GEN3005

สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ และสามารถสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะที่นาไปต่อยอดเป็นผลงานบนพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับความงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Awareness of basic art, music and performance knowledge in order to
develop students in terms of creativity process and art making ability which could be
further developed and applied into everyday life usage within beauty groundwork.
GEN3006

การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Law
บริบทการเมืองโลก วิวัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศ ระบบโลกและองค์การระหว่าง
ประเทศความร่วมมือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ระบบกฎหมายโลก บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
Global politics context, evolution of international society, world system
and international organization, international conflict and cooperation, world legal system,
international source of law, international trade and international dispute settlement.
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GEN3007

สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate
หลั กการพัฒ นาตนเองเพื่อความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ทักษะในการเข้าถึง เข้าใจและพัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
หลัก 3Rs และ 7Cs ซึ่งหลัก 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และหลัก 7Cs คือ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทัก ษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา ทักษะ
ด้า นการสื่ อ สารสารสนเทศและรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ทัก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
Self-development principles for being desired graduate, manner for selfmanagement, personal management, and work management, competency in access,
understanding, and improvement of self, and skills for the 21st century which consist of
3Rs and 7Cs: the 3Rs are Reading, (W)Riting, and (A)Rithmetics; and the 7Cs are Critical
Thinking & Problem Solving, Creativity & Innovation, Cross-cultural Understanding,
Collaboration, Teamwork & Leadership, Communications, Information & Media literacy,
Computing & ICT Literacy, and Career & Learning Skills.
GEN3008

ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
การวิเคราะห์ภูมิภาคอาเซียนเชิงลึก ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุดกาเนิดองค์กรอาเซียน โครงสร้างองค์กร วิถีอาเซียน กลไก
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมวั ฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ กลุ่ ม ประเทศคู่ เ จรจา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจมีผล
บังคับในปี 2558 การตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทางรับมือต่อการเกิดชุมชนอาเซียนและ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดี ต่อไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ความรู้ที่จาเป็นเพื่อการลงทุน
หรือทาธุรกิจกับประเทศในอาเซียน และ สมรรถนะการแข่งขันในการทาธุรกิจของประเทศในอาเซียน
To analyze ASEAN Community deeply in society, culture, history,
economics, politics and international relations, started point of ASEAN, organizational
structure, the way of ASEAN life, country coordinating mechanism in politics, economics,
and cultural society, relationship to the group of dialogue partner countries,
transformation of Thailand
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GEN3009

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ศึกษาพฤติกรรม
ทางการเมือง วิเคราะห์ บ ทบาทของสถาบันทางการเมือง คณะรัฐ มนตรี รัฐ สภา ศาล พรรคการเมือ ง
การเลือกตั้ง การปกครองท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน วัฒนธรรมทางการเมือง
การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา
Institutions and processes of politics in Thailand, historical dominance of
Thai politics. Analying of the role of political institutions, cabinet, monarchy, political
parties, parliament, courts, election and local government. Citizenship, political and
people's lifestyles, political culture, conflict management and peace education.
GEN3010

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความสาคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมายวิวัฒนาการและลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
ไทย ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนความทราบ และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นต้นว่า ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว ประมวลกฎหมาย
อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จาเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บันดาล
โทสะ พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติ
สัญชาติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย จับ ค้น ปล่อย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ
กระบวนการ ยุติธรรมทางแพ่งและอาญา
Significance, characteristic, category and evolution of law including
hierarchy of Thai law, judicial process in civil and criminal cases, general laws that people
need to understand and essential for daily life, for instances - civil and commercial code
in cases of person, legal act and contract law, specific contract, family; criminal code in
cases of - intention, carelessness, culprit, user, supporter, necessity and prevention by the
law, anger, traffic act, narcotics act, consumer protection act, nationality act; code of
criminal procedure in cases of-arrestment, investigation, release; the right to justice
process, and civil procedure.
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GEN3011

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
แนวคิดทางจิ ตวิทยาที่เกี่ยวกับการทาความเข้าใจและเห็ นคุณค่าของตนเองและผู้ อื่น
กระบวนการคิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับตนเอง การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการทางานและ
การดาเนินชีวิตประจาวัน การพัฒนาทักษะทางสังคม ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความ
พอเพียง ความสามารถในการจัดการและออกแบบชีวิตด้านการเงินส่วนตัว การทางาน การเข้าสังคม และ
การใช้ชีวิตร่ ว มกับ ผู้ อื่น การเรี ย นรู้ การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ส อดคล้ องต่อกระแสการเปลี่ ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
Life Skills involves studying psychological concepts to understand and
appreciate selfness and others, and systematic thinking in order to foster mental
immunity, recognize and avoid problems and cope with them; managing emotions at
work and in daily life; improving social skills; applying the art of happily living with
sufficiency; developing the ability to manage and design private life in terms of personal
finance, career, social life, and human interaction; and learning to set corresponding life
goals based on the changes in 21st century in order to meet social needs.
5.4 กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
รหัสวิชา
GEN4001

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
ความสัมพันธ์ของการออกกาลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออก
กาลังกาย และการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการออกกาลังกาย
The relation of exercise and body system. Exercise and daily life; exercise
for health; enhancing of physical capability; the physical capability test; injury prevention
and injury treatment from exercise.
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GEN4002

พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
ประเภท แหล่งกาเนิดของพลังงานและรูปแบบการใช้งาน ความสาคัญของพลังงานกับ
การดาเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทางการใช้พลังงานในอนาคต การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจาวัน
กรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ตัวอย่าง
Energy classification, energy resources and their uses, importance of energy
in daily life, community and world life including trend of energy in the future, energy
conservation in daily life, case study and energy conservation measures in selected area.
GEN4003

การรู้เท่าทันการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
แนวคิดและหลักการของการรู้เ ท่าทันการสื่อสารในบริบทสังคมสารสนเทศ อิทธิพลและ
รูปแบบของการครอบงาทางการสื่อสาร ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อความตระหนัก
และรู้เท่าทันการสื่อสารของตนเองและบุคคลอื่น หลักการเปิดรับ การเข้าถึง และการเผยแพร่กระจาย
ข่า วสารในยุ ค ดิ จิ ทั ล คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ รู้ เ ท่า ทั น การสื่ อ สาร ผลกระทบของความรู้ เท่ า ทั น การสื่ อ สาร
แนวทางการป้องกันการถูกครอบงาจากข่าวสาร ความรับผิดชอบในการสื่อสาร กฎหมายและจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ก่อให้เกิดโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
แนวทางการใช้สื่อยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
Principles and concepts of communication literacy in information society
context, influencing factors and patterns of dominance in communication, skills and
components of communication literacy to build up an awareness of communication
literacy of self and others. Principles of information exposure and information
accessibility and publicity in digital era.
GEN4004

การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
หลักการและรู ปแบบธุรกิจ หลักการในการดาเนินธุรกิจ แนวคิดและการเตรียมพร้อม
สาหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
การดาเนินงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความเป็นมา
และลั ก ษณะความส าคั ญ ของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ นโยบายภาครั ฐ และเอกชนในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
Principles, concepts and types of business operations preparing for
entrepreneurship in digital era. Starting business, guideline in starting business, business
functions operation, regional economic cooperation and world economic cooperation.
Characteristics and importance of Special Economic Zone, government and private
sectors’ policies toward Special Economic Zone, analyze of being entrepreneur in the
Special Economic Zone and including of practical knowledge in Special Economic Zone.
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GEN4005

สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
องค์ประกอบ และประเภทของสิ่งแวดล้อม สาเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การพัฒนาอย่างยั่นยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ
การทดแทน และกรณีศึกษา
Component and types of environment, Cause and environmental
problems, Impacts from environmental problems, Current environmental situation in
local, national, regional and international levels, Environmental concerns in international
venues, importance of biodiversity, conservation for the future, Sustainable development
on balancing of natural resource consumption and replacement and case studies.
GEN4006

กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Law and Occupation in the Digital Age
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ และการประกอบอาชี พ ใน ช่ ว งเวลา
ที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือทาลายขนบดั้งเดิมในวิถีของธุรกิจหรือกลไกและวิธีการประกอบอาชีพ
หลักการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว กฎหมายเกี่ยวกับ
วิทยาการและเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
กฎหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจและการประกอบอาชีพดิจิทัลต่อไปในอนาคต
Law regarding careers and business in the time of technological disruption;
intellectual properties law, privacy, data protection law including technology related laws;
the implementation of law in careers and business, including the trends of disruptive legal
changes which were caused by technological advancement in the near future.
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GEN4007

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ
ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนา
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ ความรู้เบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา
ชาวโลกกับวิปัสสนา
Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation;
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to
education and work; characteristic, processes, qualities and benefits of the states of
absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about insight
meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation (Summata) and
the insight meditation (Vipassana); layout of the foundation meditation (Summata) and
the insight meditation (Vipassana); Insight meditation as related to the world population.
GEN4008

มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา
Human, Society, Economics and Development

3(3-0-6)

หลั ก การดารงอยู่ ของมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ การเปลี่ ยนทางสั งคม สภาพของสั งคมในแต่ล ะช่ ว งวัย ความ
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง เ พ ศ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น สั ง ค ม ห ลั ก ก า ร ทิ ศ ท า ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กั บ สั ง ค ม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เรียนรู้ใน
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ในทางสังคม เศรษฐกิจ กับการ
พัฒนาในระดับชาติและระดับโลกที่มีผลกระทบและความเกี่ยวข้องกัน

Living principles of human under uncertain conditions of social aspects,
different of generations, multisexaul; trends of economic and social development,
innovation-based economic development; creative economy; social enterprise (SE.),
sustainable development learning towards Sustainable Development Goals framework
(SDGs); and the engagement and relationship of economic and social development both
national and international level.
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รหัสวิชา
GEN4009

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม
3(3-0-6)
Volunteering for Local Development and Social Services
แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จิตอาสากับการบริการสังคม
จิตอาสากับภาคธุรกิจ กระบวนการดาเนินงานอาสาสมัคร การเริ่มต้น การจัดองค์กร การดาเนินงานและ
การพัฒนา เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมจิตอาสาได้
Principles and concepts about volunteering for local development;
volunteering and social services; volunteering and business sectors; process of
volunteering operation; getting start, organizing, operating and developing; focusing on
developing and enhancing skills for students to be able to perform volunteer activities.
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เ รี ย นในด้ า นกระบวนการคิ ด การแสวงหาความรู้ การแก้ ปั ญ หา โดยใช้ ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ มี โ ลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกล รู้ เท่ า ทั น เทคโนโลยี รู้ จั ก ใช้ แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และดารงตน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคมทาให้ดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในสังคมระดับท้องถิ่นและนานาชาติได้เป็นอย่างดี
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เพื่อให้ รู้จักและเข้าใจตนเองตลอดจนผู้อื่นในสังคม มีจิตส านึกต่อสังคม การเป็นพลเมืองดี การเป็นผู้ มี
คุณธรรมและจริ ย ธรรม มีสุ น ทรี ย ภาพในการดาเนินชีวิต ตระหนักถึงคุณค่ าของศิล ปะและวัฒ นธรรม
มี จิ ต ส านึ ก ต่ อ สั ง คมมี ทั ก ษะในการใช้ ชี วิ ต รู้ เ ท่ า ทั น และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลกและสามารถดาเนิดชีวิตได้อย่างมีความสุข
1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะ
วัตถุประสงค์
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย เพื่อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ลื อ กศึ กษาและเรี ยนรู้ ต ามความสนใจ เพื่ อ
การค้นหาตัวตนตามความถนัด ให้เป็นผู้เรียนที่มีความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาและต่อยอด
ความคิดสร้างสรรเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสังคม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
2. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ส่งเสริมให้มีการกาหนดหรือสร้างค่านิ ยมร่วมในกลุ่มนักศึกษาเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
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2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา
3. การแสดงออกซึ่ง การเป็ นแบบอย่า งที่ ดีของอาจารย์ ผู้ ส อนรู้ จัก ช่ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น
มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม
4. ผู้ ส อนให้ ความส าคัญกับการสร้างวินั ย การตรงต่อเวลา และความรับผิ ดชอบ
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากสัมฤทธิผลการเรียนและการทากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับ
คาอธิบายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย
2. ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงาน ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม
3. สารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์
2. สามารถวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละน าความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวัน
3. สามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ และน าไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นและน าไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน
2. เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษาโดยเน้น
วิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน
3. เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความสาคัญสามารถบูรณาการความรู้
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ และนาไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งสอบย่อย สอบระหว่างภาค และ
สอบปลายภาค
2. ประเมินจากการจัดทารายงาน การศึกษาค้นคว้าและการศึกษา กรณีศึกษา
3. ประเมินจากการนาเสนอรายงานทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงานและการรายงานด้วยวาจา
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2.3. ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถประยุกต์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
2. มีวิธีคิด สามารถสรุปแนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล
3. มีวิจารณญาณในการเลือก คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด การวิ เ คราะห์ และ
การตั ด สิ น ใจ เช่ น การอภิ ป รายกลุ่ ม การให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะและให้ มี
การนาเสนอ
2. การให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง
3. การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาบรรยายเรื่องวิธีคิด สามารถสรุป
แนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญหา
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการนาเสนอด้วยวาจา
2. ประเมินจากการสอบ
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกั บบุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถสนทนาทั้ ง
ภาษาไทยและต่างประเทศได้
2. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและเคารพในความแตกต่างและการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
3. มีความรั บผิ ดชอบในการท างาน สามารถทางานเป็ นทีม และมี ส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรม การเรียน การแสวงหาความรู้
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้า นทักษะความสัมพัน ธ์ร ะหว่า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นทีม
2. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ
3. ผู้สอนรายวิชาต่างๆ เน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความสาคัญของความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินผลจากการทางานเป็นทีม
2. การให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง
3. การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
2. สามารถค้ น คว้ า ความรู้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอผลงาน
รายงานที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดให้ มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือ
2. จั ด ให้ มี ก ารทดสอบทั ก ษะและความสามารถในการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
ในรูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3. ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ข องอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นา
ขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิน จากการให้ นาเสนอผลการศึก ษาค้นคว้าทั้ง ในรูปแบบรูป เล่ มรายงาน
และด้วยวาจา
2. ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
3. ประเมินจากการให้จัดทาข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะ
5. ทักษะการ
ความ
วิเคราะห์เชิง
สัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
รายวิชา
2. ความรู้ 3. ทักษะ
ระหว่าง
สื่อสาร และ
จริยธรรม
ทางปัญญา บุคคล
การใช้
และความ เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
O O
O  O O
    O O
GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต
O  O   O  O O O O O O  O
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
O O
O   
    O 
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
O  O O  O O O  O O  O O 
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
O  O O   O O O  O O O  O
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
O  O O   O    O O O  
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
O O   O O  O O  O O O O 
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
O  O O O  O 
O  O O  
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
O
O    
O
 O O
GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
O
O   
O O
 O
GEN2008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
O
O   
O O
 O
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รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
GEN3001 พลเมืองดี
GEN3002 ศาสตร์พระราชา
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม
GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์
GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต
GEN3008 ประชาคมอาเซียน
GEN3009 การเมืองการปกครองของไทย
GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
GEN3011 ทักษะชีวิต

1. คุณธรรม
2. ความรู้
จริยธรรม

1 2
O
O
O 
O 
O 
 O
O 
O 
O 
O 
O 
O 

3 1
O
O
O O
O 
O 
 O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

2



O
O

O
















3. ทักษะ
ทางปัญญา
3


O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

1


O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2 3

O



O
O

O
O
O
O


O
O
O







4.ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
 O
 O
O  O
O O 
O O 
O  O
O  
 O O
 O O
 O O
 O O
 O O
 O

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
O O
O O
O O 
O O 
O O 
 O O
 O O
O  O
O O 
O  O
O  O
O  O
O
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รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GEN4001 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
GEN4002 พลังงานกับการดาเนินชีวิต
GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร
GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม

1. คุณธรรม
2. ความรู้
จริยธรรม

1

O
O
O
O

2


O
O

O
O

O


3. ทักษะ
ทางปัญญา
2
O
O
O
O
O



3 1 2 3 1
O   O 
O O  O 
   
   
O O  O 
O   
O   
O O  O 













3
O
O

O

O O


4.ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  O
O O 
O O O
O O
O 
 O
 O
O O 




5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
 O O
O  O
 
O O
 O
O O
O O

O
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ กษาให้ เป็ น ไปตามข้อ บั งคั บมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งรายว่ าด้ ว ย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)
2. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาและหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 ให้ เ ป็ น ไปตามและข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งรายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)
หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การดาเนินการเตรียมความพร้อมสาหรับอาจารย์ใหม่ ดาเนินการในลักษณะต่อไปนี้
1.1 ดาเนินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับคณะ/สานักวิชา
1.2 ด าเนิ น การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมอาจารย์ ผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
การประเมินผลที่เหมาะสมกับรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.3 ดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทาเอกสารประกอบการสอนและตารารายวิชาศึกษาทั่วไป
1.4 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ที่ดาเนินการในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ/สานักวิชา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผน
การสอนเทคนิคและวิธีการสอน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ตารา หนังสือ และการเตรียมและผลิตสื่อ
และอุปกรณ์การสอน การวัดและประเมินผลการสอน
2.1.2 สนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการสอน ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก
2.2 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย
2.2.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัย
2.2.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2.2.3 สนับสนุน ส่งเสริมการนาเสนอ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
2.3 การพัฒนาทักษะด้านการบริการวิชาการ
2.3.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบริการวิชาการ
2.3.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการบริการวิชาการที่จัดโดย
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
2.4 การพัฒนาด้านอื่นๆ
2.4.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการ
2.4.2 สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน
2.4.3 สนับสนุน ส่งเสริม การเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม นาเสนอผลงานทางวิชาการ
และการวิจัยในเวทีวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.4.4 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2.2.5 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีวิธีการบริหารหลักสูตรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการ กาหนดวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
1.2 มีการจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีจานวนและคุณภาพที่สอดคล้อง
กับการใช้งานก่อนทาการเปิดสอน
1.3 มีกระบวนการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.4 มีการประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาและทุกปีการศึกษา
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีทุกปีการศึกษาเพื่อนาเสนอผลการดาเนินการทั้งใน
ด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ทรัพยากรและบริการ
สนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษา
1.6 มี การจั ด การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร การประชุม อาจารย์ผู้ ส อนเป็ นประจ า
ทุกภาคเรียน และมีการจัดทารายงานการประชุมที่เป็นระบบ
1.7 จั ดให้ มีก ารประเมิน ผลหลั กสู ตรโดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร หลั ง เปิดสอนครบ 5 ปี
การศึกษา โดยประเมินจากสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาและความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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1.8 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อยทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
2.1 หลั กสู ตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมี
งานทา นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
3. นักศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย และ
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
3.1 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
3.1.1 กาหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพที่จาเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.1.2 มีระบบสนับ สนุน และการให้คาแนะนานักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือ
ผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับคาปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
3.1.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ
4. อาจารย์
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย์ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาจาร์ ใ นการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4.1.2 อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิ ทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอกทางด้านสาขาวิช า
ที่เกี่ยวข้องและมีผลการเรียนในระดับดี หรือปริญญาโทกรณีเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยมีผลการเรียนระดับ
ดีมากและสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กาหนดให้ทาวิทยานิพนธ์
4.1.3 มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือ รายวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจาทุกปี
เพื่อประเมิน การจั ดการเรี ย นการสอน และเพื่อกาหนดประเด็นที่ต้อ งปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
4.3 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์)
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ความสาคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่ว นได้ส่ ว นเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ห รือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย/สานักวิชา มีกระบวนการกาหนด
สาระสาคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในรายวิช าที่ส อน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่ งเสริมให้ เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ มี
ศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการควรมีความรู้อย่างต่าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและ
การสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
6.2 การบริหารงบประมาณ
6.2.1 มีการวิเคราะห์ร ายได้และค่าใช้จ่ายล่ว งหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ มีความสอดคล้ อง
ระหว่างรายได้และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น
6.2.2 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินการประจาปีจากมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของ
งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิน รายได้ เพื่ อ จัด หาทรั พ ยากรประกอบการเรีย นการสอน อาทิ เอกสาร ต ารา
โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการปรับปรุงห้องเรียน
และสภาพแวดล้อมให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม สอดคล้องกับจานวนนักศึกษา
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6.2.3 คณะจั ดสรรงบประมาณด าเนิน การประจาปี ทั้งในส่ ว นของงบประมาณแผ่ น ดินและ
เงิน รายได้เพื่อเป็ นงบประมาณในการดาเนินการเชิญผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
นักศึกษา
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ใช้สาหรับการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี และทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ใช้
สาหรับจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ และสาหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ห้องสมุด
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ห้องสมุดยุพราชวิทยมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ
ห้องสมุดของคณะ/สานักวิชา/วิทยาลัย ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปได้
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.4.1 การสารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ของ
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และทาการสรุปผลส่งให้สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อจัดหา
6.4.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
ในการบริหารงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนการสอน
6.4.3 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชาในกลุ่มต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ
ไว้ประจาในห้องสมุดประจาคณะ/สานักวิชา และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.5.1 สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและ
นักศึกษาเป็นประจาทุกภาคการศึกษา
6.5.2 ประเมินจานวนทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ทั้งหมด และ
จานวนที่สามารถใช้งานได้จริง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตาม ข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567
1 1. กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน X
X
X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2 2. มีรายละเอียดของหลั กสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้องกับ X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ X
X
X
X
X
เรี ย นรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
77. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์
X
X
X
X
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
88. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
99. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

35
หมวดที่ 8
การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประชุมระดมความคิดร่ว มกันระหว่างกรรมการบริห ารหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ส อน
เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนแบบต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส ามารถสร้ า ง
ประสิทธิผลการสอนอย่างสูงสุด
1.1.2 การทาแบบสารวจและประเมินรูปแบบและกลยุทธ์การสอนที่นักศึกษาเห็นว่าทาให้ตนเอง
มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงสุด
1.1.3 การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกลยุทธ์การสอนมาให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผลแก่คณาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1.2.3 การประเมินการสอนจากสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณาจากลักษณะ
เด่นและสิ่งที่ควรจะได้รับการปรับปรุง
1.2.4 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษากับสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษาที่ศึกษาสาขาเดียวกันในสถานศึกษาอื่น
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากกระบวนการพัฒ นาหลักสู ตร รายละเอียดการจัดทาหลั กสู ตรที่มีความครบถ้ว น
สมบูรณ์ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
2.2 ประเมินจากการวิพากษ์หลักสูตร การเป็นที่ยอมรับของหลักสูตรทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2.4 การประเมินตามประกาศ แนวปฏิบัติและนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสู ตร อาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณา
ลักษณะเด่นของหลักสูตรและสิ่งที่จะต้องทาการปรับปรุงโดยเร่งด่วน
4.2 ประเมิน ประสิ ทธิภ าพการสอนของอาจารย์ผู้ ส อน และประเมินผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการ แนวทาง ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็เป็น
ช่องทางในการวิเคราะห์และการศึกษาสภาพที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตร
4.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ตามกรอบการประกันคุณภาพ
4.4 การรวบรวมข้อมูล จากข้อ 4.3 เพื่อนามาสรุปเป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์ เพื่อการพัฒ นา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
ที่
หัวข้อ
1 รูปแบบของหลักสูตร
2

ชื่อหลักสูตร

3

ชื่อปริญญา

4

ปรัชญา

5

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program
มุ่งในการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสาหรับการเรียน การใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจ
สังคมและการดารงตนในสังคม และเป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มีจิตสานึกในการเป็น
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถนาความรู้ไปพัฒนา
ตนเองและเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนในศาสตร์เฉพาะและการดารงชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program
-

มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสาหรับการเรี ยน การใช้ชีวิต
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของนั ก ศึก ษาให้เ ป็ น ผู้ที่ เ ข้ า ใจตนเอง เข้ าใจชี วิ ต
เข้ า ใจสั ง คมและการด ารงตนในสั ง คม และเป็ น ผู้ มี ทั ก ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มี
จิตสานึกในการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถ
นาความรู้ ไปพัฒนาตนเองและเป็ นพื้ นฐานส าหรับ การเรี ยนในศาสตร์
เฉพาะและการดารงชีวิต
วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งให้ผู้เรียนมี
1. เพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
มีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองที่ดี ยอมรับในความแตกต่างส่วนบุคคลและ
1. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสั ตย์สุจริต ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่ดี และยอมรับในความแตกต่างส่วนบุคคล วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศ และมีคุณลักษณะตามอัต
และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะของการเป็นผู้หมั่นแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ

เหตุผลในการปรับปรุง
คงเดิม
คงเดิม
ปรั บ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนารมย์ แ ละหลั ก การ
พื้นฐานของการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ มุ่ ง เน้ น การ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ม นุ ษ ย์ ที่ ส ม บู ร ณ์ ซึ่ ง
ค ร อ บ ค ลุ ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ จ ะน าไปสู่
การเป็นสมาชิกและพลเมือง
ที่ ดี ข องชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
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หัวข้อ
5 วัตถุประสงค์ (ต่อ)
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3. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถปรับตัว และรู้เท่าทัน
การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นสั งคม วั ฒ นธรรม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและซาบซึ้ง ในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ ประเทศ
5. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถใน การคิ ด
วิ เ คราะห์ ตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ในการใช้ ชีวิ ต ของตนเอง
สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้
6. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
2. เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ห มั่ น แสวงหา
ความรู้อยู่เสมอ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ตระหนัก
รู้คุณค่าและความสาคัญในการใช้ชีวิตของตนเอง สามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต ปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมื อง เศรษฐกิ จ สิ่งแวดล้อ มทั้งในระดั บ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุผลในการปรับปรุง

6

ระบบการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนระบบทวิภาค ที่ใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนระบบทวิภาค ที่ใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข)

เพิ่มเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560

7

ประเภทหลักสูตร

-

-

8

การดาเนินการหลักสูตร วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

เปลี่ยนแปลงตามปฏิทิน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

40
ที่
หัวข้อ
9 โครงสร้างหลักสูตร
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1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1111 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
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1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life

1.2 เลือกเรียนจากวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีก 3 หน่วยกิต
1.2 เลือกเรียน จากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า
GEN1112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
Information technology for communication
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
and learning
Digital technology for Communication and
GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Learning
Healthy living
GEN1002 สุขภาพเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Healthy Life

เหตุผลในการปรับปรุง
มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ ยนแปล งบ ริ บ ทกา ร
จั ด การเรี ย นเรี ย นการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทด้ า น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชี ย งราย ที่ น้ อ มน าศาสตร์
พระราชาของระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช การที่ 9
และพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
รั ช การที่ 10 โดยรายการ
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลีย่ น
สาคัญประกอบด้วย
1. การเพิ่มรายวิชาใหม่
2. การปรับเพิ่ม-ลดจานวน
หน่วยกิตในบางกลุ่มวิชา
3. เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่
ทุกรายวิชา
4. การปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
บางส่วน และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
5. การย้ายรายวิชาระหว่าง
กลุ่ม
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ที่
หัวข้อ
9 โครงสร้างหลักสูตร
(ต่อ)
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1121 การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2(1-2-3)
Fundamental English Communication
GEN1122 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
English Writing in Daily Life
GEN1123 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
English Reading in Daily Life
GEN1124 ท่องโลกด้วยภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
English Language as Windows to the World
GEN1125 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2(1-2-3)
English for Careers
GEN1126 ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
2(1-2-3)
st
English in the 21 Century
2.2 รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
GEN1127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
Thai for Communication in the 21 Century
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.1 บังคับเรียน 3 รายวิชา
9 หน่วยกิต ได้แก่
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Communicative English I
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Communicative English II
GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
Thai for Communication in the 21 Century
2.2 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีก
3 หน่วยกิต
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Chinese for Basic Communication
GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
GEN2008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers

เหตุผลในการปรับปรุง
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต ได้แก่
GEN1131 พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
3.2 เลือกเรียนจากวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีก 3 หน่วยกิต
GEN1132 วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Way
GEN1133 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
GEN1135 สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
GEN1136 การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Laws
GEN1137 สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน 1 รายวิชา จานวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
GEN3001 พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
GEN3002 ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
The King’s Philosophy
3.2 เลือกเรียน จากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6
Cultural Way
GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Law
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate
GEN3008 ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
GEN3009 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
GEN3011 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills

เหตุผลในการปรับปรุง
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4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะให้เรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GEN1141 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
GEN1142 พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
GEN1143 ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
GEN1144 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
GEN1145 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
GEN1146 การรู้เท่าทันการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
GEN1147 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
GEN1148 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
GEN1204 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Chinese for Basic Communication
GEN1206 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่ สารเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
GEN1207 ภาษาพม่าเพื่อการสือ่ สารเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
GEN1209 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สารเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
GEN1210 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GEN4001 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
GEN4002 พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Law and Occupation in the Digital Age
GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3-0-6)
Human, Society, Economics and Development
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม 3(3-0-6)
Volunteering for Local Development and Social
Services

เหตุผลในการปรับปรุง

44
ที่
หัวข้อ
หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
10 ตารางการกระจาย
มีการดาเนินการจัดทาโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ความรับผิดชอบ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552
รายวิชา (Curriculum
Mapping)
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(1)

11(2)

-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
มี ก าร ด าเ นิ น กา รจั ด ท าโด ยเป็ นไป ตามก รอบ มาตร ฐาน คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มเติมในรายวิชาใหม่

GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Essential Science and Mathematics in Daily Life
กระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทียม หลักคณิตศาสตร์ที่
จาเป็นในชีวิตประจาวัน และสถิติเบื้องต้น
Human thinking process, development and
application of thinking process skills in daily life, scientific
method, scientific knowledge and pseudoscience, essential
mathematical principles in everyday life and elementary
statistics
GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Healthy Life
องค์ประกอบพื้นฐาน ความสาคัญของสุขภาพเพื่อชีวิต ภาวะ
สุขภาพและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ด้วยตนเอง การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ ยาและสารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิต สามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Explains the meaning, basic element and importance
of healthy life. Health status and health care, health behavior,
basic health check manually, first aid, food and nutrition,
exercise for health, medication and drugs abuse, health,
reproductive health and mental health knowledge to be
applied in everyday life.

มีการเปลี่ยนแปลงรหัส
รายวิชาใหม่ทุกรายวิชาและ
ป รั บ ค า อธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงในวิ ทยาการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ บ ทแ ล ะ
เจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต ร
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ด้า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชี ย งรายที่ น้ อ มน าศาสตร์
พ ร ะ ร า ช า ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช การที่ 9 และ
พระราโชบายของ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

45
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(3)

11(4)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Digital Technology for Communication and Learning
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี
อิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทั ล วิธีการรักษาความปลอดภั ยในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การเรียนรู้ และ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Introduction to digital technology; ethical and legal
use of internet and social media, security use of digital
technology, utilization of digital technology for
communication, learning and searching for information; basic
knowledge of computer programs.

-

GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Communicative English I
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษในชี วิ ต ประจ าวั น โดยการ
บูรณาการ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา
English communication skills by integrating all 4
skills; listening, speaking, reading, and writing in everyday life,
communication in various situations including learning the
culture of native speakers.

เหตุผลในการปรับปรุง

46
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(5)

11(6)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
Communicative English II

เหตุผลในการปรับปรุง
3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นโดยการบูรณา
การทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล การใช้สานวนภาษาเพื่อการเจรจา
ต่อรอง การเล่าประสบการณ์และความสนใจ
Advanced English communication skills by
integrating all 4 skills; listening, speaking, reading, and writing
for communication in more complicated situations with an
emphasis on giving opinions in various issues logically, using
language expressions for negotiation, sharing experiences and
interests.
-

GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Thai for Communication in the 21st Century
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาไทยในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้า ใจในการใช้ ภาษาไทยและการใช้ได้ อย่า งถูก ต้องและเหมาะสมกั บ
ยุคสมัย ทั้ง 4 ทักษะสาคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความได้อย่างสร้างสรรค์
Issues relating to Thai language usage in the 21st
century, understanding Thai language usage correctly and
properly for the era in all 4 skills including listening, speaking,
reading, and writing in order to analyze, synthesize, and
interpret creatively.

47
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(7)

11(8)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับการ
สื่อสารทางวิชาการ โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
จากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งการ
เขียนสรุปความ
Essential English skills for academic purposes by
focusing on reading and writing skills; analyzing and
synthesizing of texts in authentic materials from printed and
audio-visual media and online resources as well as writing
summary.

-

GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
ทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการเตรียมตัวสมัครงานทั้งการ
หาตาแหน่งงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารในสถานที่ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการ
เตรียมตัวสาหรับการสอบโทอิค (TOEIC)
English skills needed for a job application
preparation including job seeking, writing resumes, writing
application letters, and job interviews including effective
communication skills in workplaces; skills needed in preparing
for the Test of English for International Communication
(TOEIC)

เหตุผลในการปรับปรุง

48
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(9)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Chinese for Basic Communication
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง คาศัพท์ขั้นพื้นฐานตั้ง แต่ 400 คา
ขึ้นไป สานวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง
ๆ โดยเน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด ตลอดจนความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการติดต่อสื่อสาร
เบื้องต้นกับชาวจีน
Chinese phonetic system, basic vocabulary of more
than 400 words, simple expressions and sentence patterns
from conversations in various situations by focusing on the
practice of listening and speaking skills as well as general
knowledge about manners and cultures for basic
communication with Chinese people.

เหตุผลในการปรับปรุง

49
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(10)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Japanese for Basic Communication
ประเภทตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสีย ง การฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นวิธีอ่านและเขียนคาศัพท์หรือ
ประโยคด้วยอักษรโรมัน สานวนและโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร เช่น คาทักทายในชีวิตประจาวัน การพูดแนะนาตนเอง การ
บอกตาแหน่ง การบอกเวลา การพูดเกี่ยวกับครอบครัวและมหาวิทยาลัย
การซื้อและขายสินค้า การชักชวน และการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของ
ญี่ปุ่น เพื่อความเข้าใจภาษาควบคู่กับ ธรรมเนียมปฏิบัติและสามารถนาไป
สื่อสารได้อย่างราบรื่น
Types of characters in Japanese, pronunciation
system, practice of listening, speaking, reading, and writing
skills with an emphasis on reading and writing vocabulary and
sentences in Roman alphabets, basic expressions and
grammar structures for communication, such as greetings in
everyday life, self-introduction, telling locations, telling time,
talking about family and university, buying and selling
products, persuading and recommending tourist places, etc.,
general knowledge about social characteristics, culture, and
traditions of Japan for understanding the language along with
the customs and practices to be able to communicate
smoothly.

เหตุผลในการปรับปรุง

50
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(11)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

11(12)

-

11(13)

-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN2008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Burmese for Basic Communication
ระบบอักษรพม่าที่สัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยค
พื้นฐาน คาศัพท์พื้นฐานฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้สามารถ
สื่อสารภาษาพม่าได้ในระดับเบื้องต้น
Myanmar alphabetical systems in relation to
phonological system. Basic sentence structures, basic
vocabulary. Practice of listening, speaking, reading, and writing
skills in order to communicate in Myanmar language at a
fundamental level.
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Korean for Basic Communication
ตัว อัก ษรภาษาเกาหลี โครงสร้ างประโยคพื้ นฐาน ค าศั พ ท์
ระ บ บ ไ วย ากร ณ์ ขั้ น พื้ น ฐา นแ ล ะ ป ร ะโ ย ค พื้ น ฐา นที่ ใ ช้ สื่ อส า ร
ในชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่าง ๆ
Korean alphabets, basic sentence structures,
vocabulary, basic grammar system and basic sentences used
for everyday life communication in various situations.
GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic Communication
ระบบเสียงภาษาเวียดนาม ตัวอักษรเวียดนาม คาศัพท์ที่ใช้
สื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น ศึ ก ษาส านวนและรู ป ประโยคอย่ า งง่ า ยใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการสื่อสารได้
Vietnamese sound systems. Vietnamese alphabet,
vocabulary, simple expressions and sentence structures
applicable for various language use situations for daily
communication.

เหตุผลในการปรับปรุง

51
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(14)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3001 พลเมืองดี
3(3-0-6)
Good Citizen
ปรั ช ญาของการเป็ น พลเมื อ งดี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
พลเมืองกับคุณธรรมจริยธรรมความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น รูปแบบ
และลักษณะการทุจริตคอรัปชั่น วิธีการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การมี
ส่วนร่วมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคลในสังคม
ภาวะผู้ น าและการท างานเป็ น ที ม หลั ก มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการ
ติดต่อสื่อสาร ธรรมมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความสามัคคี รวมถึง
การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และการมีทักษะทางสังคมของพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด พลเมื อ งดี ข องสั ง คม ประเทศชาติ และ
ของโลก
To study fundamental approaches of good citizen,
rights and duty of citizen, citizen and morals & ethics,
meaning, form and characteristic, and resistance of dishonesty
and corruption, social participation, voluntary and public
mind, social attitude, leadership and teamwork, human
relation and communication, good governance and national
unity creation, problem solving with peaceful meaning, and
enhancing of social skill of the 21th century citizen for
building of good citizen of society, nation and global.

เหตุผลในการปรับปรุง

52
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(15)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3002 ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
The King’s Philosophy
หลักการและแนวคิดการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
และพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เน้นวิธีการดาเนินการที่สามารถใช้
ในการดาเนินการปรับปรุง ยกระดับความเป็นอยู่และการดารงชีวิตของ
ประชาชนภายใต้ข้อจากัดและความขาดแคลนให้มีคุณภาพ มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน การเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศ ให้ความสาคัญ
กับการทางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Principles and concepts in development of His
Majesty’s the King Rama 9 and royal plans and strategies for
education and local development of His Majesty’s the King
Rama 10. Focus on how things can be improved upon with a
view to achieving greater prosperity, stability, good living and
sustainability on what course of action should be taken when
people encounter hardship; being a good members of
community, society and nation. Collaborate work with
communities, societies and related organizations; sufficiency
economy principles are amongst key principles and concepts
implemented.

เหตุผลในการปรับปรุง

53
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(16)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Way
ความสาคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล
ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่นของท้องถิ่นของไทยและของโลก
ความเข้าใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นล้านนาและเชียงราย การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา การเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญา
Signification, type of culture. Process on how to
generate people’s understanding and acceptance of cultural
differences in local, national and international levels,
remarkable wisdom of the local Thai and world; and to
understand culture and wisdom of the Lanna and Chiang Rai,
change and adjustment of culture and wisdom, and value of
culture and wisdom for creativity in culture and wisdom.

เหตุผลในการปรับปรุง

54
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(17)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
ความสาคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีผลต่อ
แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ของประชาชน โดยยึ ด หลั ก ทางสายกลางอั น
นาไปสู่สมดุลและยั่งยืนจากคุณลักษณะ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและ คุณธรรม ภายใต้การดาเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการทา
บัญชี การออม การวางแผนการใช้จ่าย การทางบประมาณส่วนบุคคล
การลงทุนส่วนบุคคล การเสียภาษี และการบริหารเงินเพื่ออนาคต
Signification of sufficiency economy philosophy
which affects people living with the middle path for balance
and sustainability based on three characteristic cycles:
sufficiency, rationality and immunity and two conditions:
knowledge and know how, and moral under proactive
activities of sufficiency economy philosophy and application
in daily life including accounting, saving, expense planning,
personal budgeting and investing, taxing, and future financial
planning.

เหตุผลในการปรับปรุง

55
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(18)

11(19)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Aesthetics
การตระหนักรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ดนตรี
และการแสดง เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ และสามารถ
สร้างสรรค์งานเชิงศิลปะที่นาไปต่อยอดเป็นผลงานบนพื้นฐานที่เกี่ ยวข้อง
กับความงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Awareness of basic art, music and performance
knowledge in order to develop students in terms of creativity
process and art making ability which could be further
developed and applied into everyday life usage within beauty
groundwork.

-

GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก
3(3-0-6)
World Politics and Law
บริบทการเมืองโลก วิวัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศ
ระบบโลกและองค์การระหว่างประเทศความร่วมมือความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ ระบบกฎหมายโลก บ่อเกิ ดกฎหมายระหว่างประเทศ การค้า
ระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
Global politics context, evolution of international
society, world system and international organization,
international conflict and cooperation, world legal system,
international source of law, international trade and
international dispute settlement.

เหตุผลในการปรับปรุง

56
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(20)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต
3(3-0-6)
Competency of Graduate
หลั ก การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ความเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน ทักษะในการเข้ าถึง เข้าใจและ
พัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยหลัก 3Rs
และ 7Cs ซึ่งหลัก 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และหลัก 7Cs
คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทั กษะในการแก้ปัญหา
ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า ง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชี พ
และทักษะการเรียนรู้
Self-development principles for being desired
graduate,manner for self-management, personal anagement,
and work management, competency in access,
understanding, and improvement of self, and skills for the
21st century which consist of 3Rs and 7Cs: the 3Rs are
Reading, (W)Riting, and (A)Rithmetics; and the 7Cs are Critical
Thinking & Problem Solving, Creativity & Innovation, Crosscultural Understanding, Collaboration, Teamwork &
Leadership, Communications, Information & Media literacy,
Computing & ICT Literacy, and Career & Learning Skills.

เหตุผลในการปรับปรุง

57
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(21)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3008 ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Community
การวิ เ คราะห์ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นเชิ ง ลึ ก ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จุดกาเนิดองค์กรอาเซียน โครงสร้างองค์กร วิถีอาเซียน กลไก
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ต่อกลุ่มประเทศคู่เจรจา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศสมาชิกหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจมีผลบังคับในปี
2558 การตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทางรับมือต่อการ
เกิดชุมชนอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อไทยและประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน ความรู้ที่จาเป็นเพื่อการลงทุนหรือทาธุรกิจกับ
ประเทศในอาเซี ย น และ สมรรถนะการแข่ ง ขั น ในการท าธุ ร กิ จ ของ
ประเทศในอาเซียน
To analyze ASEAN Community deeply in society,
culture, history, economics, politics and international
relations, started point of ASEAN, organizational structure, the
way of ASEAN life, country coordinating mechanism in
politics, economics, and cultural society, relationship to the
group of dialogue partner countries, transformation of
Thailand

เหตุผลในการปรับปรุง

58
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(22)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3009 การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครอง
ของไทย ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทาง
การเมื อ ง คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ สภา ศาล พรรคการเมื อ ง การเลื อ กตั้ ง
การปกครองท้องถิ่น ความเป็นพลเมือง การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน
วัฒนธรรมทางการเมือง การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา
Institutions and processes of politics in Thailand,
historical dominance of Thai politics. Analying of the role of
political institutions, cabinet, monarchy, political parties,
parliament, courts, election and local government.
Citizenship, political and people's lifestyles, political culture,
conflict management and peace education.

เหตุผลในการปรับปรุง

59
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(23)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความสาคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมายวิวัฒนาการ
และลาดับศักดิ์ของกฎหมายไทย ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนความ
ทราบ และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว
ประมวลกฎหมาย อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
จาเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บันดาลโทสะ พระราชบัญญัติ
จราจร พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
พระราชบัญญัติสัญชาติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย
จับ ค้น ปล่อย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และกระบวนการ ยุติธรรม
ทางแพ่งและอาญา
Significance, characteristic, category and evolution
of law including hierarchy of Thai law, judicial process in civil
and criminal cases, general laws that people need to
understand and essential for daily life, for instances - civil and
commercial code in cases of person, legal act and contract
law, specific contract, family; criminal code in cases of intention, carelessness, culprit, user, supporter, necessity and
prevention by the law, anger, traffic act, narcotics act,
consumer protection act, nationality act; code of criminal
procedure in cases of-arrestment, investigation, release; the
right to justice process, and civil procedure.

เหตุผลในการปรับปรุง

60
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(24)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN3011 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
แนวคิ ดทางจิตวิ ทยาที่ เกี่ยวกับการทาความเข้า ใจและเห็ น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น กระบวนการคิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับ
ตนเอง การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการทางานและการดาเนิน
ชี วิ ต ประจ าวั น การพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม ศิ ล ปะการใช้ ชีวิ ต อย่ า งมี
ความสุ ข บนพื้ น ฐานความพอเพี ย ง ความสามารถในการจั ด การและ
ออกแบบชีวิตด้านการเงินส่วนตัว การทางาน การเข้าสังคม และการใช้
ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การเรี ย นรู้ การตั้ งเป้ า หมายในชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งต่ อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม
Life Skills involves studying psychological concepts
to understand and appreciate selfness and others, and
systematic thinking in order to foster mental immunity,
recognize and avoid problems and cope with them;
managing emotions at work and in daily life; improving social
skills; applying the art of happily living with sufficiency;
developing the ability to manage and design private life in
terms of personal finance, career, social life, and human
interaction; and learning to set corresponding life goals based
on the changes in 21st century in order to meet social needs.

เหตุผลในการปรับปรุง

61
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(25)

11(26)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4001 การออกกาลังกายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Exercise for Life
ความสั ม พั น ธ์ ข องการออกก าลั งกายต่ อ ระบบต่ า ง ๆ ของ
ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย และการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้ จั ก วิ ธี ก ารป้ อ งกั น และการ
รักษาการบาดเจ็บทางการออกกาลังกาย
The relation of exercise and body system. Exercise
and daily life; exercise for health; enhancing of physical
capability; the physical capability test; injury prevention and
injury treatment from exercise.

-

GEN4002 พลังงานกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Energy for Life
ประเภท แหล่ งกาเนิ ดของพลังงานและรูป แบบการใช้ งาน
ความสาคัญของพลังงานกับการดาเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทาง
การใช้ พ ลั ง งานในอนาคต การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในชี วิ ต ประจ าวั น
กรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ตัวอย่าง
Energy classification, energy resources and their
uses, importance of energy in daily life, community and world
life including trend of energy in the future, energy
conservation in daily life, case study and energy conservation
measures in selected area.

เหตุผลในการปรับปรุง

62
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(27)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Literacy
แนวคิ ดและหลั กการของการรู้เ ท่า ทัน การสื่ อสารในบริ บ ท
สังคมสารสนเทศ อิทธิพลและรูปแบบของการครอบงาทางการสื่อสาร
ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อความตระหนักและ
รู้เท่าทันการสื่อสารของตนเองและบุคคลอื่น หลักการเปิดรับ การเข้าถึง
และการเผยแพร่กระจายข่าวสารในยุคดิจิทัล คุณลักษณะของผู้รู้เท่าทัน
การสื่ อ สาร ผลกระทบของความรู้ เ ท่ า ทั น การสื่ อ สาร แนวทางการ
ป้ อ งกั น การถู ก ครอบง าจากข่ า วสาร ความรั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ สาร
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการหลีกเลี่ยงการ
สื่อสารที่ก่อให้เกิดโทษต่อตนและสังคมในรูปแบบต่างๆ แนวทางการใช้สื่อ
ยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
Principles and concepts of communication literacy
in information society context, influencing factors and
patterns of dominance in communication, skills and
components of communication literacy to build up an
awareness of communication literacy of self and others.
Principles of information exposure and information
accessibility and publicity in digital era.

เหตุผลในการปรับปรุง

63
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(28)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Special Economic Zone
หลั ก การและรู ป แบบธุ ร กิ จ หลั ก การในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
แนวคิดและการเตรียมพร้อมสาหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุค ดิจิทัล
การเริ่ ม ต้ น ในการประกอบการธุ ร กิ จ แนวทางการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ การ
ด าเนิ น งานตามหน้ า ที่ ท างธุ ร กิ จ การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ
ภูมิ ภาคและระดั บโลก ความเป็ น มาและลัก ษณะความสาคั ญของเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ นโยบายภาครั ฐ และเอกชนในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับการ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
Principles, concepts and types of business
operations preparing for entrepreneurship in digital era.
Starting business, guideline in starting business, business
functions operation, regional economic cooperation and
world economic cooperation. Characteristics and importance
of Special Economic Zone, government and private sectors’
policies toward Special Economic Zone, analyze of being
entrepreneur in the Special Economic Zone and including of
practical knowledge in Special Economic Zone.

เหตุผลในการปรับปรุง

64
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(29)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
Environment in Today’s World
องค์ประกอบ และประเภทของสิ่งแวดล้อม สาเหตุและปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ ความสาคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การพัฒนาอย่างยั่ นยืน
เพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน และ
กรณีศึกษา
Component and types of environment, Cause and
environmental problems, Impacts from environmental
problems, Current environmental situation in local, national,
regional and international levels, Environmental concerns in
international venues, importance of biodiversity, conservation
for the future, Sustainable development on balancing of natural
resource consumption and replacement and case studies.

เหตุผลในการปรับปรุง

65
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(30)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Law and Occupation in the Digital Age
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ และการ
ประกอบอาชีพในช่วงเวลาที่เทคโนโลยี เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือทาลาย
ขนบดั้งเดิมในวิถีของธุรกิจหรือกลไกและวิธีการประกอบอาชีพ หลักการ
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ส่วนตัว กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย
ในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของกฎหมายที่
สอดคล้องกับธุรกิจและการประกอบอาชีพดิจิทัลต่อไปในอนาคต
Law regarding careers and business in the time of
technological disruption; intellectual properties law, privacy,
data protection law including technology related laws; the
implementation of law in careers and business, including the
trends of disruptive legal changes which were caused by
technological advancement in the near future.

เหตุผลในการปรับปรุง

66
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(31)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทาสมาธิ จุด ประสงค์ วิธี การ ขั้ นตอน
จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ
ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนาสมาธิไปใช้
ในชี วิ ต ประจ าวั น สมาธิ กั บ การเรี ย นและการงาน ลั ก ษณะ ขั้ น ตอน
คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ ความรู้เบื้องต้นเรื่องวิปัสสนา
ความแตกต่ า งระหว่ า งสมถะกั บ วิ ปั ส สนา แผนผั ง สมถะกั บ วิ ปั ส สนา
ชาวโลกกับวิปัสสนา
Meaning of meditation; objectives, methods,
processes, the beginning of meditation practice;
characteristics of reciting and meditating; benefits of
meditation; meditation resistances and applying meditation to
daily life; meditation as related to education and work;
characteristic, processes, qualities and benefits of the states
of absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana);
fundamental knowledge about insight meditation (Vipassana);
differences between the foundation meditation (Summata)
and the insight meditation (Vipassana); layout of the
foundation meditation (Summata) and the insight meditation
(Vipassana); Insight meditation as related to the world
population.

เหตุผลในการปรับปรุง

67
ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(32)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560
-

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา
3(3-0-6)
Human, Society, Economics and Development
หลั ก การด ารงอยู่ ข องมนุ ษ ย์ ภ ายใต้ ก ารเปลี่ ย นทางสั ง คม
สภาพของสั ง คมในแต่ ล ะช่ ว งวั ย ความหลากหลายทางเพศที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในสั ง คม หลั ก การ ทิ ศ ทางของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ สั ง คม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์
และการประกอบการธุรกิ จเพื่อสังคม เรียนรู้ในหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ความสัมพันธ์ในทาง
สังคม เศรษฐกิจ กับการพัฒนาในระดับชาติและระดับโลกที่มีผลกระทบ
และความเกี่ยวข้องกัน
Living principles of human under uncertain
conditions of social aspects, different of generations,
multisexaul; trends of economic and social development,
innovation-based economic development; creative economy;
social enterprise (SE.), sustainable development learning
towards Sustainable Development Goals framework (SDGs);
and the engagement and relationship of economic and social
development both national and international level.
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ที่
หัวข้อ
11 คาอธิบายรายวิชา
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
รายวิชาใหม่)
11(33)

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม 3(3-0-6)
Volunteering for Local Development and Social
Services
แนวคิ ด หลั กการ เกี่ ย วกั บ จิต อาสาเพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่ น
จิ ต อาสากั บ การบริ ก ารสั ง คม จิ ต อาสากั บ ภาคธุ ร กิ จ กระบวนการ
ดาเนินงานอาสาสมัคร การเริ่มต้น การจัดองค์กร การดาเนินงานและการ
พัฒนา เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถดาเนิน
กิจกรรมจิตอาสาได้
Principles and concepts about volunteering for
local development; volunteering and social services;
volunteering and business sectors; process of volunteering
operation; getting start, organizing, operating and developing;
focusing on developing and enhancing skills for students to
be able to perform volunteer activities.
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการจัดการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ค
คาสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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