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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



 
ค าน า 

 
  หลั กสู ตรหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป  (General Education)  เป็ นหมวดวิ ช าที่ เ น้ น 
การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนให้เป็นผู้ที่ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  
มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงมีความใส่ใจ  
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และด ารงตนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก และจากจุดเน้น
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 
ทุกจุดเน้นที่ระบุข้างต้น และสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนานักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสู่การเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 จะใช้จัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  

  การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเกิดจากการรวมพลังในการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะ 
ส านัก และวิทยาลัย และคณะท างานจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย 
จึงขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานทุกท่านที่ได้ร่วมด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กันยายน 2562 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ระดับปริญญาตรี 

หลกัสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2563 
                                               
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          ภาษาอังกฤษ General Education Program 
 
2. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 
3. รูปแบบของหลักสูตร 
    3.1 รูปแบบ 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป ระดับปริญญาตรี  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
    3.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
(International Program) และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
4. สถานภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ปรับปรุงจากหลักหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พุทธศักราช พ.ศ. 
2560 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตร ในการประชุม  
ครั้งที ่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 ส าหรับนักศึกษารุ่นเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นไป 
 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานส าหรับการเรียน การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา 
ของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคมและการด ารงตนในสังคม และเป็นผู้มีทักษะ  
การใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มีจิตส านึกในการเป็นคนดี  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียน
ในศาสตร์เฉพาะและการด ารงชีวิต 
    1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ พ้ืนฐานส าหรับ 
การน าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนรายวิชาเฉพาะด้าน และเพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์  
ที่รอบด้าน กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีระบบการคิดที่สามารถ
คิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระดับสูงที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษา  
จึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ให้กับสังคม โดยปัจจัยส าคัญในการที่จะ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งศาสตร์พ้ืนฐานและศาสตร์
เฉพาะในวิชาชีพ หลักสูตรที่ดีและมีคุณภาพต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความสามารถ
ของผู้เรียน และสามารถน าไปใช้ได้สะดวก อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการ
และบริบทของสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรส าหรับวิชาเอกหรือหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ก็ตาม 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยในส่วนของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปก าหนดให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยจัดในลักษณะจ าแนกเป็น
รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสัดส่วนที่
เหมาะสม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และพลวัตโลก 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562  
ในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่สากลและการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  
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    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เ พ่ือผลิตนักศึกษาให้ เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่ อสัตย์สุ จริต มีความรั บผิดชอบ  
เป็นพลเมืองที่ดี ยอมรับในความแตกต่างส่วนบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตระหนักและซาบซึ้ง
ในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คือทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะของการเป็นผู้หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ตระหนักรรู้คุณค่าและความส าคัญในการใช้ชีวิตของตนเอง สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 

3. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยใช้ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่3   
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนระบบทวิภาค ที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาท าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน  
  ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาทั้งหมดรวม 4 กลุ่มวิชา ได้แก่  

 1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 4) กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต  

 3.1.3  เงื่อนไขของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับเรียนก่อน 

(pre-requisite) ของหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และรายวิชาเฉพาะด้าน 
ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต้องไม่น ามาเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป  

2. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 บังคับใช้ส าหรับ
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
จัดผู้สอนและบริหารการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนบรรลุ เป้าหมาย 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 3.1.4   อาจารย์ผู้สอน 
           อาจารย์ผู้สอนได้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญการ หรือเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสอน หรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นที่ประจักษ์ในด้านนั้น ๆ  
 
4. รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

4.1  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เรียนไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต  
 4.1.1  บังคับเรียน      จ านวน 3 หน่วยกิต   

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
 GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Essential Science and Mathematics in Daily Life 
 4.1.2  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก  จ านวน  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
  GEN1002 สุขภาพเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 

   Healthy Life 
 GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้    3(3-0-6) 
    Digital technology for Communication and Learning     
 

4.2  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เรียนไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต   
 4.2.1  บังคับเรียน     จ านวน  9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 

   Communicative English I 
 GEN2002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     3(3-0-6) 
   Communicative English II 

GEN2003 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6) 
   Thai for Communication in the 21st Century 
 4.2.2  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   จ านวน  3 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
 GEN2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ    3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes 
 GEN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ    3(3-0-6) 
   English for Careers 
 GEN2006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Chinese for Basic Communication 



6 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
 GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น     3(3-0-6) 

Japanese for Basic Communication 
GEN2008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น     3(3-0-6) 

 Burmese for Basic Communication 
 GEN2009 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

Korean for Basic Communication 
 GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    3(3-0-6) 

Vietnamese for Basic Communication 
 

4.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า          9  หน่วยกิต  
 4.3.1  บังคับเรียน      จ านวน 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
 GEN3001 พลเมืองด ี       3(3-0-6) 

Good Citizen 
 GEN3002 ศาสตร์พระราชา       3(3-0-6) 
   The King’s Philosophy       

 

 4.3.2  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีก  จ านวน  3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       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  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

   Law in Daily Life 
GEN3011 ทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
  Life Skills 
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4.4  กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต  ให้เรียนไม่น้อยกว่า          3  หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต 

 GEN4001 การออกก าลังกายเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
   Exercise for Life 
 GEN4002 พลังงานกับการด าเนินชีวิต     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 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
   Meditation for Life Development 
 GEN4008 มนุษย ์สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา    3(3-0-6) 
   Human, Society, Economics and Development  
 GEN4009 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม   3(3-0-6) 
   Volunteering for Local Development and Social Services 
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5.  ค าอธิบายรายวิชา 

5.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Essential Science and Mathematics in Daily Life 
กระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการประยุกต์ใช้ในด้าน

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทียม 
หลักคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 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 ความส าคัญของสุขภาพเพ่ือชีวิต ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ยาและสารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิต สามารถน าความรู้ที่ ได้ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 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  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล วิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   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 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยการบูรณาการ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง 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 
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นโดยการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นการแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล การใช้ส านวนภาษาเพ่ือการเจรจาต่อรอง การเล่า
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) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
  ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและ  
การใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับยุคสมัย ทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน               
และการเขียน เพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
  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 
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารทางวิชาการ โดยเน้น

การอ่านเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาจากสื่อต่าง  ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 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 

ทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวสมัครงานทั้งการหาต าแหน่งงาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารในสถานที่
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับ 
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 ค าศัพท์ขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ 400 ค าขึ้นไป ส านวนและรูปประโยค
อย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด ตลอดจน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับชาวจีน  
  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 โดยเน้นวิธีอ่านและเขียนค าศัพท์หรือประโยคด้วยอักษรโรมัน ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐาน
เพ่ือใช้ในการสื่อสาร เช่น ค าทักทายในชีวิตประจ าวัน การพูดแนะน าตนเอง การบอกต าแหน่ง การบอ ก
เวลา การพูดเกี่ยวกับครอบครัวและมหาวิทยาลัย การซื้อและขายสินค้า การชักชวน และการแนะน า
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เกร็ดความรู้ทั่วไปเก่ียวกับลักษณะสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุ่น เพ่ือความ
เข้าใจภาษาควบคู่กับ ธรรมเนียมปฏิบัติและสามารถน าไปสื่อสารได้อย่างราบรื่น 
  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 
ระบบอักษรพม่าที่สัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์พ้ืนฐาน 

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 โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน ค าศัพท์ ระบบไวยากรณ์ข้ันพ้ืนฐานและ
ประโยคพื้นฐานที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  
                   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 ค าศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ศึกษา

ส านวนและรูปประโยคอย่างง่ายในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้ 
Vietnamese sound systems. Vietnamese alphabet, vocabulary, simple 

expressions and sentence structures applicable for various language use situations for 
daily communication.  
 

5.3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN3001 พลเมืองด ี        3(3-0-6) 
 Good Citizen 

 ปรัชญาของการเป็นพลเมืองดี สิทธิและหน้าที่พลเมือง พลเมืองกับคุณธรรมจริยธรรม
ความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น รูปแบบและลักษณะการทุจริตคอรัปชั่น วิธีการต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น การมีส่วนร่วมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคลในสังคม ภาวะผู้น าและ  
การท างานเป็นทีม หลักมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร ธรรมมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความ
สามัคคี รวมถึงการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และการมีทักษะทางสังคมของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพ่ือท า
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 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10) เน้นวิธีการด าเนินการที่สามารถใช้ในการด าเนินการปรับปรุง ยกระดับความเป็นอยู่และ  
การด ารงชีวิตของประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดและความขาดแคลนให้มีคุณภาพ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  
การเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศ ให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกับชุมชน 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   

 ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับสากล ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่นของท้องถิ่นของไทยและของโลก ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นล้านนาและเชียงราย การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
การเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญา 

 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

Sufficiency Economy Philosophy 
 ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีผลต่อแนวทางการด าเนินชีวิต 

ของประชาชน โดยยึดหลักทางสายกลางอันน าไปสู่สมดุลและยั่ งยืนจากคุณลักษณะ 3 ห่ วง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการปฏิบัติงาน
และคุณธรรมภายใต้การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน โดยการท าบัญชี การออม การวางแผนการใช้จ่าย การท างบประมาณส่วนบุคคล 
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 เกี่ยวกับองค์ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง เพ่ือพัฒนา

นักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ และสามารถสร้างสรรค์งานเชิงศิลปะที่น าไปต่อยอดเป็นผลงานบนพ้ืนฐาน  
ที่เก่ียวข้องกับความงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต       3(3-0-6) 
  Competency of Graduate 
  หลักการพัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักการครองตน ครองคน 
ครองงาน ทักษะในการเข้าถึง เข้าใจและพัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
หลัก 3Rs และ 7Cs ซึ่งหลัก 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และหลัก 7Cs คือ ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะ
ด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

Self-development principles for being desired graduate, manner for self- 
management, 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 จุดก าเนิดองค์กรอาเซียน โครงสร้างองค์กร วิถีอาเซียน กลไก
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ต่อกลุ่มประเทศคู่เจรจา  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจมีผล
บังคับในปี 2558 การตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทางรับมือต่อการเกิดชุมชนอาเซียนและ
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือการลงทุน
หรือท าธุรกิจกับประเทศในอาเซียน และ สมรรถนะการแข่งขันในการท าธุรกิจของประเทศในอาเซียน 

 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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รหัสวิชา ชือ่วิชา         หน่วยกิต 
 
GEN3009  การเมืองการปกครองของไทย       3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
 สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ศึกษาพฤติกรรม

ทางการเมือง วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทางการเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง  
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  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Law in Daily Life   

ความส าคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมายวิวัฒนาการและล าดับศักดิ์ของกฎหมาย
ไทย ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนความทราบ และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้นว่า ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว ประมวลกฎหมาย 
อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จ าเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN3011 ทักษะชีวิต            3(3-0-6)  

Life Skills 
แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

กระบวนการคิดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับตนเอง การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการท างานและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทักษะทางสังคม ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง ความสามารถในการจัดการและออกแบบชีวิตด้านการเงินส่วนตัว การท างาน การเข้าสังคม และ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้ การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 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 ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN4001 การออกก าลังกายเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
  Exercise for Life 

ความสัมพันธ์ของการออกก าลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออก
ก าลังกาย และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักวิธีการป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการออกก าลังกาย 

 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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รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 

GEN4002 พลังงานกับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Energy for Life 

 ประเภท แหล่งก าเนิดของพลังงานและรูปแบบการใช้งาน ความส าคัญของพลังงานกับ 
การด าเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทางการใช้พลังงานในอนาคต การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
กรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในพ้ืนที่ตัวอย่าง 

 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 

 แนวคิดและหลักการของการรู้เท่าทันการสื่อสารในบริบทสังคมสารสนเทศ อิทธิพลและ
รูปแบบของการครอบง าทางการสื่อสาร ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารเพ่ือความตระหนัก
และรู้เท่าทันการสื่อสารของตนเองและบุคคลอ่ืน หลักการเปิดรับ การเข้าถึง และการเผยแพร่กระจาย
ข่าวสารในยุคดิจิทัล คุณลักษณะของผู้รู้เท่าทันการสื่อสาร ผลกระทบของความรู้เท่าทันการสื่อสาร 
แนวทางการป้องกันการถูกครอบง าจากข่าวสาร 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 

 หลักการและรูปแบบธุรกิจ หลักการในการด าเนินธุรกิจ แนวคิดและการเตรียมพร้อม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
การด าเนินงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความเป็นมา
และลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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 ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษ์เพ่ืออนาคต การพัฒนาอย่างยั่นยืนเพ่ือรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ 
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 เกี่ยวกับกฎหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจ และการประกอบอาชีพ ในช่วงเวลา 
ที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือท าลายขนบดั้งเดิมในวิถีของธุรกิจหรือกลไกและวิธีการประกอบอาชีพ 
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 

 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน า
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 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     3(3-0-6) 
  Human, Society, Economics and Development 
  หลักการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนทางสังคม สภาพของสังคมในแต่ละช่วงวัย 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
พัฒนาในระดับชาติและระดับโลกท่ีมีผลกระทบและความเกี่ยวข้องกัน 

  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 ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
 
GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม    3(3-0-6) 
  Volunteering for Local Development and Social Services 

แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จิตอาสากับการบริการสังคม 
จิตอาสากับภาคธุรกิจ กระบวนการด าเนินงานอาสาสมัคร การเริ่มต้น การจัดองค์กร การด าเนินงานและ
การพัฒนา เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมจิตอาสาได้ 

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 
วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาผู้ เรียนในด้านกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มี โลกทัศน์กว้ างไกล รู้ เท่ าทัน เทคโนโลยี  รู้ จั กใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงตน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  
มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคมท าให้ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในสังคมระดับท้องถิ่นและนานาชาติได้เป็นอย่างดี 

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วัตถุประสงค ์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิด และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจตนเองตลอดจนผู้อ่ืนในสังคม มีจิตส านึกต่อสังคม การเป็นพลเมืองดี การเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  
มีจิตส านึกต่อสังคมมีทักษะในการใช้ชีวิต  รู้ เท่าทันและปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมไทยและสังคมโลกและสามารถด าเนิดชีวิตได้อย่างมีความสุข 

1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะ 
วัตถุประสงค ์

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาและเรียนรู้ตามความสนใจ เพ่ือ 
การค้นหาตัวตนตามความถนัด ให้เป็นผู้เรียนที่มีความสุขซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาและต่อยอด
ความคิดสร้างสรรเพ่ือการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสังคม 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1.  มีความซื่อสัตย์ สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
  2.  มีวินัยตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3.  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและสังคม 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. ส่งเสริมให้มีการก าหนดหรือสร้างค่านิยมร่วมในกลุ่มนักศึกษาเรื่องความซื่อสัตย์ 
สุจริตและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
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                 2. ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาที่สอนทุกรายวิชา 
       3. การแสดงออกซึ่งการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอนรู้จักช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและสังคม 
  4. ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. ประเมินจากสัมฤทธิผลการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับ
ค าอธิบายประกอบกิจกรรมที่มอบหมาย   
  2. ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงาน ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
                 3. ส ารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
 
 2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎีด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ 
  2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  3. สามารถบูรณาการความรู้ด้ านมนุษยศาสตร์  สั งคมศาสตร์  คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์  และน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนและน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. บูรณาการวิธีการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 
  2. เน้นการเรียนการสอนโดยการฝึกปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษาโดยเน้น
วิเคราะห์กรณีศึกษาแบบองค์รวมและรอบด้าน 
  3. เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง และให้ความส าคัญสามารถบูรณาการความรู้
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ และน าไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1. การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งสอบย่อย สอบระหว่างภาค และ 
สอบปลายภาค 
                   2. ประเมินจากการจัดท ารายงาน การศึกษาค้นคว้าและการศึกษา กรณีศึกษา 
                  3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงานและการรายงานด้วยวาจา 
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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. การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และ 
การตัดสินใจ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การให้ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะและให้มี  
การน าเสนอ 
                2. การให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาในสถานการณ์จริง 
  3. การเชิญผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาบรรยายเรื่องวิธีคิด สามารถสรุป
แนวคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีหลักการและเหตุผล 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญหา 
                  1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
                  2. ประเมินจากการสอบ  

 
 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1. สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและต่างประเทศได้ 
  2. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเคารพในความแตกต่างและการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
  3. มีความรับผิดชอบในการท างาน สามารถท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม การเรียน การแสวงหาความรู้ 
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
                   1. ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีม 
                    2. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ 
  3. ผู้สอนรายวิชาต่างๆ เน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความส าคัญของความรับผิดชอบ 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
                  1. ประเมินผลจากการท างานเป็นทีม 
                 2. การให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง 
                  3. การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สามารถเลือกและประยุกต์คณิตศาสตร์หรือเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

2. สามารถค้นคว้าความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาประยุกต์ใช้ 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอผลงาน 
รายงานที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดให้มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์ 
เป็นเครื่องมือ 

2. จัดให้มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ในรูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

3. ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนของนักศึกษา 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. ประเมินจากการให้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงาน 
และด้วยวาจา 

               2. ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า 
                     3. ประเมินจากการให้จัดท าข้อสรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก   O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 
3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    O O       O O  O  O O 
GEN1002 สุขภาพเพ่ือชีวิต O  O   O  O O O O O O  O 
GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ O O       O   O    
GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 O  O O  O O O  O O  O O  
GEN2002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 O  O O   O O O  O O O  O 
GEN2003 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 O  O O   O    O O O   
GEN2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ O O   O O  O O  O O O O  
GEN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ O  O O O  O   O  O O   
GEN2006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น O  O       O    O O 
GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น  O  O       O   O O 
GEN2008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 
3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GEN2009 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น    O  O       O   O O 
GEN3001 พลเมืองดี O  O O  O O O  O  O O O  
GEN3002 ศาสตร์พระราชา O  O  O O O  O O O  O O  
GEN3003 วิถีวัฒนธรรม O  O  O O O  O O O  O O  
GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  O  O  O O  O O  O  O O 
GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์ O  O O O  O O  O    O O 
GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก   O  O O  O O O   O O O  O 
GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต O  O O  O O    O O O O  
GEN3008 ประชาคมอาเซียน   O  O O  O O O   O O O  O 
GEN3009 การเมืองการปกครองของไทย O  O O  O O O   O O O  O 
GEN3010 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน O  O O  O O O   O O O  O 
GEN3011 ทักษะชีวิต      O  O    O  O  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
 
3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
GEN4001 การออกก าลังกายเพ่ือชีวิต   O   O  O O   O  O O 
GEN4002 พลังงานกับการด าเนินชีวิต O  O O  O  O O O O  O  O 
GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร O O      O  O O O    
GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ O O      O O  O O  O O 
GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน O  O O  O  O   O    O 
GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  O  O       O   O O 
GEN4007 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  O  O       O   O O 
GEN4008 มนุษย ์สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา   O  O O  O  O O O O    O 
GEN4009 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม                
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หมวดที่ 5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 

 
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
 
 
2. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตรของสาขาวิชาและหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.2 ให้เป็นไปตามและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
 

หมวดที่ 6   
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ใหม่ ด าเนินการในลักษณะต่อไปนี้ 
1.1 ด าเนินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปในระดับคณะ/ส านักวิชา 
1.2 ด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลที่เหมาะสมกับรายวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
1.3 ด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและต ารารายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.4 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ที่ด าเนินการในระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ/ส านักวิชา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผน
การสอนเทคนิคและวิธีการสอน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ และการเตรียมและผลิตสื่อ
และอุปกรณ์การสอน การวัดและประเมินผลการสอน 
 2.1.2 สนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ  
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 ส่งเสริมการน าเสนอ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
2.3  การพัฒนาทักษะด้านการบริการวิชาการ 

    2.3.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบริการวิชาการ 
 2.3.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการบริการวิชาการที่จัดโดย
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.3.2 สนับสนุน ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 

2.4  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 2.4.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
 2.4.2 สนับสนุนทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน 

       2.4.3 สนับสนุน ส่งเสริมการเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ
และการวิจัยในเวทีวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 2.4.4 สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ผลงานการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  
 2.2.5 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

หมวดที่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  
1. การก ากับมาตรฐาน 
     มีวิธีการบริหารหลักสูตรเพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

1.2  มีการจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีจ านวนและคุณภาพที่สอดคล้อง
กับการใช้งานก่อนท าการเปิดสอน 

1.3  มีกระบวนการติดตามประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
1.4  มีการประเมินและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาและทุกปีการศึกษา

เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
1.5  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีทุกปีการศึกษาเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินการทั้งใน

ด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา ทรัพยากรและบริการ
สนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ ที่จัดให้นักศึกษา 

1.6  มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ า  
ทุกภาคเรียน และมีการจัดท ารายงานการประชุมที่เป็นระบบ 

1.7  จัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลังเปิดสอนครบ 5 ปี
การศึกษา โดยประเมินจากสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาและความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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1.8  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อยทุก 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 

2.1  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมี
งานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม  

 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ            
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 

3.1  หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
3.1.1 ก าหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
3.1.2 มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือ
ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  

3.1.3 มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่อง
ทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ท าหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น ๆ 

 
4.  อาจารย ์

หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์  การมีส่วนร่วมของอาจาร์ในการวางแผน            
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1 อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
4.1.2 อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกทางด้านสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข้องและมีผลการเรียนในระดับดี หรือปริญญาโทกรณีเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยมีผลการเรียนระดับ 
ดีมากและส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าวิทยานิพนธ์ 

4.1.3 มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการวิจัย ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
4.1.4 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก  

ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
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4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาหรือรายวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขส าหรับการสอนในปี
การศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

4.3  การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา  มีกระบวนการก าหนด
สาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ป ี

หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในรายวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ มี
ศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

 
6.  บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.1.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและ 
การสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

6.2  การบริหารงบประมาณ 
6.2.1 มีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีความสอดคล้อง

ระหว่างรายได้และรายจ่ายที่จะเกิดข้ึน 
6.2.2 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการประจ าปีจากมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของ

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน อาทิ เอกสาร ต ารา 
โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการปรับปรุงห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา 
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6.2.3 คณะจัดสรรงบประมาณด าเนินการประจ าปี ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและ 
เงินรายได้เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
นักศึกษา 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ใช้ส าหรับการเรียน

การสอนระดับปริญญาตรี และทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ใช้
ส าหรับจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ๆ และส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

ห้องสมุด 
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถใช้ห้องสมุดยุพราชวิทยมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ

ห้องสมุดของคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่าง  ๆ เพ่ือใช้ในการเรียนหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปได้  

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.4.1 การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลทางวิชาการต่าง  ๆ ของ

นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และท าการสรุปผลส่งให้ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อจัดหา 
6.4.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เพ่ือวิเคราะห์และวางแผน  

ในการบริหารงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.4.3  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาขาวิชาในกลุ่มต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ 

ไว้ประจ าในห้องสมุดประจ าคณะ/ส านักวิชา และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 
6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.5.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและ
นักศึกษาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 

6.5.2 ประเมินจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ทั้งหมด และ
จ านวนที่สามารถใช้งานได้จริง 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตาม

การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตาม ข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ที ่ ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

1 1. กรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2 2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5 5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9 9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10 10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8   
การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 มีการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนแบบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การสอนที่สามารถสร้าง
ประสิทธิผลการสอนอย่างสูงสุด 

1.1.2 การท าแบบส ารวจและประเมินรูปแบบและกลยุทธ์การสอนที่นักศึกษาเห็นว่าท าให้ตนเอง
มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงสุด 

1.1.3 การเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกลยุทธ์การสอนมาให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับ
การพัฒนากลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผลแก่คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนในชั้นเรียนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
1.2.3 การประเมินการสอนจากสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณาจากลักษณะ

เด่นและสิ่งที่ควรจะได้รับการปรับปรุง                  
1.2.4 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษากับสัมฤทธิผลทางการเรียนของ

นักศึกษาที่ศึกษาสาขาเดียวกันในสถานศึกษาอ่ืน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดการจัดท าหลักสูตรที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 

2.2 ประเมินจากการวิพากษ์หลักสูตร การเป็นที่ยอมรับของหลักสูตรทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 2.4 การประเมินตามประกาศ แนวปฏิบัติและนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยผู้ประเมินที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 ประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณา

ลักษณะเด่นของหลักสูตรและสิ่งที่จะต้องท าการปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
4.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์หาวิธีการ แนวทาง ที่จะเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็เป็น
ช่องทางในการวิเคราะห์และการศึกษาสภาพที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตร 

4.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ตามกรอบการประกันคุณภาพ 

4.4 การรวบรวมข้อมูลจากข้อ 4.3 เพ่ือน ามาสรุปเป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 
 

ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
1 รูปแบบของหลักสูตร เป็นตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2552 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
เป็นตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 

คงเดิม 
 

2 ชื่อหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Program 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
General Education Program 

คงเดิม 
 

3 ชื่อปริญญา - - - 

4 ปรัชญา  มุ่งในการเตรียมความพร้อมพื้นฐานส าหรับการเรียน การใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจ
สังคมและการด ารงตนในสังคม และเป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มีจิตส านึกในการเป็น
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถน าความรู้ไปพัฒนา
ตนเองและเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนในศาสตร์เฉพาะและการด ารงชีวิต 

 มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมพื้นฐานส าหรับการเรียน การใช้ชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต 
เข้าใจสังคมและการด ารงตนในสังคม และเป็นผู้มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร มี
จิตส านึกในการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาตนเองและเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนในศาสตร์
เฉพาะและการด ารงชีวิต 

ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมย์และหลักการ
พื้นฐานของการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่ ว ไปที่มุ่ ง เน้นการ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะของการ เป็น
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
พื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่
การเป็นสมาชิกและพลเมือง
ที่ดีของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

5 วัตถุประสงค์  วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี ้
 1. เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่ดี และยอมรับในความแตกต่างส่วนบุคคล
และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะของการเป็นผู้หมั่นแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ 
 
 
 

 1. เพื่อผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบเป็นพลเมืองที่ดี ยอมรับในความแตกต่างส่วนบุคคลและ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศ และมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม 
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5 วัตถุประสงค์ (ต่อ)  3. เพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถปรับตัว และรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ ประเทศ  
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสามารถใน การคิด
วิเคราะห์ ตระหนักรู้คุณค่าและความส าคัญในการใช้ชีวิตของตนเอง 
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 6. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  เพื่ อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม 
 

 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะของการเป็นผู้หมั่นแสวงหา
ความรู้อยู่เสมอ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ตระหนัก 
รู้คุณค่าและความส าคัญในการใช้ชีวิตของตนเอง สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต ปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก  
 3. เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวันโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

6 ระบบการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนระบบทวิภาค ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนระบบทวิภาค ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 
 

เพิ่มเตมิข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงรายว่าด้วยการศึกษา 
ช้ันปริญญาตรี พ.ศ.2560 

7 ประเภทหลักสูตร 
 

- - - 

8 การด าเนินการหลักสูตร วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนท่ี 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
   ภาคเรียนท่ี 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม  
   ภาคฤดูร้อน    เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
 

วันเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน  
ภาคเรียนท่ี 2 เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ์
 

เปลี่ยนแปลงตามปฏิทิน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
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9 โครงสร้างหลักสูตร 

 
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 1.1 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
GEN1111  วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
          Essential Science and Mathematics in Daily Life                            
 
 
 1.2 เลือกเรียนจากวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีก 3 หน่วยกิต 
GEN1112   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
      Information technology for communication  
  and learning 
GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต    3(3-0-6) 

 Healthy living 
 

1.  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต  
    1.1  บังคับเรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่  
GEN1001  วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
              Essential Science and Mathematics in Daily Life 
 
 
 1.2  เลือกเรียน จากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 
       3 หน่วยกิต 
GEN1003  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
           Digital technology for Communication and   
           Learning  
GEN1002  สุขภาพเพื่อชีวิต     3(3-0-6) 

 Healthy Life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ ยนแปล งบริ บทกา ร
จัดการเรียนเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและให้
สอดคล้องกับบริบทด้ าน
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
เชียงราย ที่น้อมน าศาสตร์
พระราชาของระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่  9 
แ ล ะ พร ะ ร า โ ชบ า ย ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 
รัชการที่  10 โดยรายการ
เปลี่ยนแปลงและปรับเปลีย่น
ส าคัญประกอบด้วย 
  1. การเพิ่มรายวิชาใหม่ 
  2. การปรับเพิ่ม-ลดจ านวน 
หน่วยกิตในบางกลุ่มวิชา 
  3. เปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่
ทุกรายวิชา 
  4. การปรับ ช่ือรายวิ ช า
บางส่วน และปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
  5. การย้ายรายวิชาระหว่าง
กลุ่ม 
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(ต่อ) 
 

2.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
    2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ  12 หน่วยกิต ได้แก่ 
GEN1121  การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น     2(1-2-3) 
 Fundamental English Communication 
GEN1122  การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน             2(1-2-3) 
              English Writing in Daily Life 
GEN1123  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน              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  ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21                        2(1-2-3) 
               English in the 21st Century 
   
    2.2 รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
GEN1127  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21          3(3-0-6) 
 Thai for Communication in the 21st Century 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ   
    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) 
              Thai for Communication in the 21st 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 
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9 โครงสร้างหลักสูตร 

(ต่อ) 
 

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   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                         3(3-0-6)   
               Sufficiency Economy Philosophy 
GEN1135  สุนทรียสร้างสรรค ์                                     3(3-0-6) 
               Creative Aesthetics 
GEN1136   การเมืองและกฎหมายโลก                             3(3-0-6)  
              World Politics and Laws            
GEN1137  สมรรถนะของบัณฑติ                                  3(3-0-6) 
              Competency of Graduate 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า  
    9  หน่วยกิต  
     3.1  บังคับเรียน 1 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต ได้แก่ 
GEN3001  พลเมอืงดี 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  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
              Law in Daily Life 
GEN3011  ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

 Life Skills 
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(ต่อ) 
 

4.  กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะให้เรียนไม่น้อยกว่า  
    3 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
GEN1141  การออกก าลังกายเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
              Exercise for Life  
GEN1142  พลังงานกับการด าเนินชีวิต 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  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 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   ภาษาจีนเพือ่การสื่อสารเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
            Chinese for Basic Communication 
GEN1206  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสือ่สารเบือ้งต้น                   3(3-0-6) 
             Japanese for Basic Communication 
GEN1207   ภาษาพม่าเพื่อการสือ่สารเบือ้งต้น                    3(3-0-6) 
               Burmese for Basic Communication 
GEN1209  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สารเบือ้งตน้                  3(3-0-6) 
               Korean for Basic Communication  
GEN1210  ภาษาเวียดนามเพือ่การสื่อสารเบ้ืองต้น               3(3-0-6) 
              Vietnamese for Basic Communication 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการและเสริมสร้างทักษะชีวิต  ให้เรียนไม่น้อยกว่า       
   3  หน่วยกิต  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
GEN4001  การออกก าลังกายเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
              Exercise for Life 
GEN4002  พลังงานกับการด าเนินชีวิต 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  
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
10 ตารางการกระจาย

ความรับผิดชอบ
รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

มีการด าเนินการจดัท าโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 

มี ก า รด า เ นินกา ร จัดท า โ ด ย เ ป็ น ไปตามก รอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 

เพิ่มเตมิในรายวิชาใหม ่ 

11 ค าอธิบายรายวิชา 
(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(1) 

- GEN1001 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
 Essential Science and Mathematics in Daily Life 
 กระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทียม หลักคณิตศาสตร์ที่
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 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 

 มีการเปลี่ยนแปลงรหัส
รายวิชาใหม่ทุกรายวิชาและ
ปรั บค า อ ธิ 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
เปลี่ยนแปลงในวิทยาการที่
เ กี่ ย วข้ อ งกั บบริ บทและ
เจตนารมณ์ของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และให้สอดคล้องกับบริบท
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงรายที่น้อมน 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
เจ้าอยู่หัวรัชการที่  9 และ
พ ร ะ ร า โ ช บ า ย ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 
 

11(2) - GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต             3(3-0-6) 
 Healthy Life 
 องค์ประกอบพื้นฐาน ความส าคัญของสุขภาพเพื่อชีวิต ภาวะ
สุขภาพและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น
ด้วยตนเอง การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ยาและสารเสพติด อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิต สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(3) 

- GEN1003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้      3(3-0-6) 
 Digital Technology for Communication and Learning  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล  วิธีการรักษาความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสาร การเรียนรู้ และ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 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.   
 
 

 

11(4) - GEN2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1               3(3-0-6)             
 Communicative English I 
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(5) 

- GEN2002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  3(3-0-6)  
 Communicative English II 
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน GEN2001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นโดยการบูรณา
การทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเน้นการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ อย่างมีเหตุและผล การใช้ส านวนภาษาเพื่อการเจรจา
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. 
 

 

11(6) - GEN2003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21        3(3-0-6) 
 Thai for Communication in the 21st Century 
 ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ความ
เข้าใจในการใช้ภาษาไทยและการใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ 
ยุคสมัย ทั้ง 4 ทักษะส าคัญ 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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(7) 

- GEN2004 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ            3(3-0-6)  
 English for Academic Purposes 
 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นส าหรับการ
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. 
 

 

11(8) - GEN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                   3(3-0-6)   
 English for Careers 
 ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการเตรียมตัวสมัครงานทั้งการ
หาต าแหน่งงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน 
และการสัมภาษณ์งาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารในสถานที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
เตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (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) 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(9) 

- GEN2006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Chinese for Basic Communication  
 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง  ค าศัพท์ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ 400 ค า
ขึ้นไป ส านวนและรูปประโยคอย่างง่ายจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยเน้นการฝึกทักษะด้านการฟังและการพูด ตลอดจนความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 
 

 

ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(10) 

- GEN2007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น             3(3-0-6) 
 Japanese for Basic Communication  
 ประเภทตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง การฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นวิธีอ่านและเขียนค าศัพท์หรือ
ประโยคด้วยอักษรโรมัน ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร เช่น ค าทักทายในชีวิตประจ าวัน การพูดแนะน าตนเอง การ
บอกต าแหน่ง การบอกเวลา การพูดเกี่ยวกับครอบครัวและมหาวิทยาลัย 
การซื้อและขายสินค้า การชักชวน และการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
ต้น เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของ
ญี่ปุ่น เพื่อความเข้าใจภาษาควบคู่กับ ธรรมเนียมปฏิบัติและสามารถน าไป
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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(11) 

- GEN2008  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น            3(3-0-6) 
 Burmese for Basic Communication 
 ระบบอักษรพม่าที่สัมพันธ์กับระบบเสียง โครงสร้างประโยค
พื้นฐาน ค าศัพท์พื้นฐานฝึกทักษะการฟัง 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. 

 

11(12) - GEN2009 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น            3(3-0-6) 
 Korean for Basic Communication 
              ตัวอักษรภาษาเกาหลี โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ค าศัพท์ 
ร ะบบ ไ วย ากรณ์ ขั้ นพื้ น ฐานและประ โ ยคพื้ น ฐ านที่ ใ ช้ สื่ อ ส า ร 
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  
              Korean alphabets, basic sentence structures, 
vocabulary, basic grammar system and basic sentences used 
for everyday life communication in various situations. 

11(13) - GEN2010 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น            3(3-0-6) 
 Vietnamese for Basic Communication 
 ระบบเสียงภาษาเวียดนาม ตัวอักษรเวียดนาม ค าศัพท์ที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจ าวันศึกษาส านวนและรูปประโยคอย่างง่ายใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารได้ 
 Vietnamese sound systems. Vietnamese alphabet, 
vocabulary, simple expressions and sentence structures 
applicable for various language use situations for daily 
communication. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(14) 

- GEN3001 พลเมืองดี               3(3-0-6) 
 Good Citizen  
 ปรัชญาของการเป็นพลเมืองดี สิทธิและหน้าที่พลเมือง 
พลเมืองกับคุณธรรมจริยธรรมความหมายของการทุจริตคอรัปช่ัน รูปแบบ
และลักษณะการทุจริตคอรัปช่ัน วิธีการต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน การมี
ส่วนร่วมทางสังคม จิตอาสาและจิตสาธารณะ เจตคติของบุคคลในสังคม 
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  หลักมนุษยสัมพันธ์และการ
ติดต่อสื่อสาร ธรรมมาภิบาลและแนวทางในการสร้างความสามัคคี รวมถึง
การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และการมีทักษะทางสังคมของพลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อท าให้เกิดพลเมืองดีของสังคม 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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(15) 

- GEN3002 ศาสตร์พระราชา        3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy    
 หลักการและแนวคิดการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เน้นวิธีการด าเนินการที่สามารถใช้
ในการด าเนินการปรับปรุง ยกระดับความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของ
ประชาชนภายใต้ข้อจ ากัดและความขาดแคลนให้มีคุณภาพ มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน  การเป็นคนดีของชุมชน สังคม และประเทศ ให้ความส าคัญ 
กับการท างานร่วมกับชุมชน 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. 
 
 
 
 

 



53 
 

 

ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(16) 

- GEN3003 วิถีวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
 Cultural Way   
 ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล 
ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่นของท้องถิ่นของไทยและของโลก 
ความเข้าใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นล้านนาและเชียงราย การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญา การเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญา 
 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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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(17) 

- GEN3004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy 
 ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีผลต่อ
แนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักทางสายกลางอัน
น าไปสู่สมดุลและยั่งยืนจากคุณลักษณะ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี และ 2 เง่ือนไข คือ การมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและ คุณธรรม ภายใต้การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการท า
บัญชี การออม การวางแผนการใช้จ่าย การท างบประมาณส่วนบุคคล 
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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(18) 

- GEN3005 สุนทรียสร้างสรรค์        3(3-0-6) 
 Creative Aesthetics 
 การตระหนักรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ดนตรี 
และการแสดง เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจกระบวนการ และสามารถ
สร้างสรรค์งานเชิงศิลปะที่น าไปต่อยอดเป็นผลงานบนพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับความงาม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 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. 
 

 

 11(19) - GEN3006 การเมืองและกฎหมายโลก                3(3-0-6) 
 World Politics and Law 
 บริบทการเมืองโลก วิวัฒนาการของสังคมระหว่างประเทศ 
ระบบโลกและองค์การระหว่างประเทศความร่วมมือความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ ระบบกฎหมายโลก บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ 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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(20) 

- GEN3007 สมรรถนะของบัณฑิต            3(3-0-6) 
 Competency of Graduate 
 หลักการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน ทักษะในการเข้าถึง เข้าใจและ
พัฒนาตนเอง ทักษะชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยหลัก 3Rs 
และ 7Cs ซึ่งหลัก 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และหลัก 7Cs 
คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ 
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, Cross-
cultural Understanding, Collaboration, Teamwork & 
Leadership, Communications, Information & Media literacy, 
Computing & ICT Literacy, and Career & Learning Skills. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(21) 

- GEN3008 ประชาคมอาเซียน         3(3-0-6) 
 ASEAN Community 
 การวิเคราะห์ภูมิภาคอาเซียนเชิงลึก ทั้งทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จุดก าเนิดองค์กรอาเซียน โครงสร้างองค์กร วิถีอาเซียน กลไก
ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ต่อกลุ่มประเทศคู่เจรจา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศสมาชิกหลังการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจมีผลบังคับในปี 
2558 การตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวทางรับมือต่อการ
เกิดชุมชนอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลดีต่อไทยและประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อการลงทุนหรือท าธุรกิจกับ
ประเทศในอาเซียน และ สมรรถนะการแข่งขันในการท าธุรกิจของ
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 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(22) 

- GEN3009  การเมืองการปกครองของไทย             3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 
 สถาบันและกระบวนการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครอง
ของไทย ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วิเคราะห์บทบาทของสถาบันทาง
การเมือง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง 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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(23) 

- GEN3010  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6) 
 Law in Daily Life   
 ความส าคัญ ลักษณะและประเภทของกฎหมายวิวัฒนาการ
และล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนความ
ทราบ และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้นว่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว 
ประมวลกฎหมาย อาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 
จ าเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บันดาลโทสะ พระราชบัญญัติ
จราจร พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(24) 

- GEN3011 ทักษะชีวิต            3(3-0-6)  
 Life Skills 
 แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการท าความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น กระบวนการคิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับ
ตนเอง การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการท างานและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การพัฒนาทักษะทางสังคม ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง ความสามารถในการจัดการและ
ออกแบบชีวิตด้านการเงินส่วนตัว การท างาน การเข้าสังคม และการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้  การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อ
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. 
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(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(25) 

- GEN4001 การออกก าลังกายเพื่อชีวิต            3(3-0-6) 
 Exercise for Life 
 ความสัมพันธ์ของการออกก าลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย และการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รู้จักวิธีการป้องกันและการ
รักษาการบาดเจ็บทางการออกก าลังกาย 
 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. 
 

 

 11(26) - GEN4002 พลังงานกับการด าเนินชีวิต            3(3-0-6) 
 Energy for Life 
 ประเภท แหล่งก าเนิดของพลังงานและรูปแบบการใช้งาน 
ความส าคัญของพลังงานกับการด าเนินชีวิต ในสังคม โลก และแนวทาง
การใช้พลังงานในอนาคต การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน 
กรณีศึกษาและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในพ้ืนท่ีตัวอย่าง 
 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. 
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(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(27) 

- GEN4003 การรู้เท่าทันการสื่อสาร            3(3-0-6) 
 Communication Literacy 
 แนวคิดและหลักการของการรู้เท่าทันการสื่อสารในบริบท
สังคมสารสนเทศ อิทธิพลและรูปแบบของการครอบง าทางการสื่อสาร  
ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อความตระหนักและ
รู้เท่าทันการสื่อสารของตนเองและบุคคลอื่น  หลักการเปิดรับ การเข้าถึง 
และการเผยแพร่กระจายข่าวสารในยุคดิจิทัล  คุณลักษณะของผู้รู้เท่าทัน
การสื่อสาร  ผลกระทบของความรู้เท่าทันการสื่อสาร  แนวทางการ
ป้องกันการถูกครอบง าจากข่าวสาร ความรับผิดชอบในการสื่อสาร 
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.    
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11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(28) 

- GEN4004 การเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ      3(3-0-6) 
 Entrepreneurship in Special Economic Zone 
 หลักการและรูปแบบธุรกิจ หลักการในการด าเนินธุรกิจ 
แนวคิดและการเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
การเริ่มต้นในการประกอบการธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ
ด าเนินงานตามหน้าที่ทางธุรกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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. 
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11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(29) 

- GEN4005 สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน            3(3-0-6) 
 Environment in Today’s World 
 องค์ประกอบ และประเภทของสิ่งแวดล้อม สาเหตุและปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในเวทีนานาชาติ ความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์เพื่ออนาคต การพัฒนาอย่างยั่นยืน
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. 
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11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(30) 

- GEN4006 กฎหมายกับการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล           3(3-0-6) 
 Law and Occupation in the Digital Age 
 ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจ และการ
ประกอบอาชีพในช่วงเวลาที่เทคโนโลยี เข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือท าลาย
ขนบดั้งเดิมในวิถีของธุรกิจหรือกลไกและวิธีการประกอบอาชีพ หลักการ
ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
ส่วนตัว กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย
ในปัจจุบันและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายที่
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. 
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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(31) 

- GEN4007 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 
 Meditation for Life Development 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน 
จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ 
ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน 
คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ 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. 
 
 
 
 
 

 



67 
 

 

ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(32) 

- GEN4008 มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนา            3(3-0-6) 
 Human, Society, Economics and Development 
 หลักการด ารงอยู่ของมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนทางสังคม 
สภาพของสังคมในแต่ละช่วงวัย ความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้น 
ในสั งคม  หลั กการ  ทิ ศทางของการพัฒนา เศรษฐกิจกับสั งคม 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม 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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ที ่ หัวข้อ หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2560 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
11 ค าอธิบายรายวิชา 

(เปรียบเทียบฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและ 
รายวิชาใหม่) 
11(33) 

 GEN4009 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสังคม  3(3-0-6) 
 Volunteering for Local Development and Social  
 Services 
 แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
จิตอาสากับการบริการสังคม จิตอาสากับภาคธุรกิจ กระบวนการ
ด าเนินงานอาสาสมัคร การเริ่มต้น การจัดองค์กร การด าเนินงานและการ
พัฒนา เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาสามารถด าเนิน
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 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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