
โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ
ระบบธนาคารหน่วยกิต

(CREDIT BANK)



ยุค Disruption 

มัธยมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

หลักการและเหตุผล

Credit Bank
สะสมความรู้/     

การเรียนรู้ตลอดชีวิต



วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

❑ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ใน
การเรียนระดับอุดมศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตร

❑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมาย

❑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและเขตพ้ืนที่บริการ



ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ

❑ จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564
❑ จ านวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมง (15 สัปดาห)์ 
❑ จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหรือผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรม

ระยะเวลา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน งานวิชาการคณะ

2. ด าเนินโครงการ 

(จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา/โรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ

3. ติดตามผลการด าเนินงาน งานวิชาการคณะ

4. ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ของ

หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา/โรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ

5. สรุป/ประเมินผลการด าเนินโครงการ งานวิชาการคณะ

❑ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
ปฏิทินการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ



ประโยชน์ที่ ได้รับ

❑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ในการเรียนระดับอุดมศึกษาและ
มีแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร

❑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

❑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสัมฤทธิบัตรจากมหาวิทยาลัย เมื่อเรียน
ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดและสอบผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร โดยสามารถขอเทียบโอน    
หน่วยกิตในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายวิชาละ 3 หน่วย
กิต) ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

❑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและเรียนครบตามระยะเวลาที่ก าหนดจะได้รับ
วุฒิบัตร (ในกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร)



รายวิชาในโครงการ
ชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

Chinese for Communication 

หลักการออกเสียง การฟัง พูดบทสนทนาท่ัวไปในชีวิตประจ าวันเบ้ืองต้น ตามหลัก

ไวยากรณ์ เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 

Fundamental Legal Principle 

การศึกษา วิวัฒนาการทางกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ลักษณะของ 

กฎหมาย แนวความคิดทางกฎหมายของส านักต่าง ๆ ประเภทและล าดับชั้นของ

กฎหมาย สิทธิและการใช้สิทธิ หลักสุจริต รวมไปถึงลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 

ลักษณะ 2 บุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ตลอดจนหน้าท่ีและ

งานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท และวินัย อุดมคติจริยธรรมของนัก 

กฎหมาย องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตลอดจนวิธีคิดแบบ

นักกฎหมาย

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Geographic Information System

องค์ความรู้พ้ืนฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างของ

ข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูล

ของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการแสดงผล และมี

ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 

Digital, Information and Media Literacy 
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลและ เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการ

ประเมินสารสนเทศและแหล่ง สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อใน

การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมือง ดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง 

การสื่อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และถูกต้องตาม

กฎหมาย

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพ่ือสร้าง

นวัตกรรม Local Wisdom and Knowledge 

Management for Innovation Invention 

วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นและ 

การประยุกต์ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ 

แนวคิดการจัดการความรู้ รูปแบบ และกระบวนการจัดการความรู้

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม



ติดต่อสอบถามรายละเอียด
❑ อาจารยพ์ัจนภา เพชรรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 062-935-6253
❑ คุณรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา เบอร์โทรศัพท์ 098-108-9915

การติดตามและการประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ



ช่ือโครงการ          โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
............................................................................................................................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology)    
ได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ ทุกอย่างเข้าสู่ยุค Disruption รวมถึงวงการศึกษาก็มีผลกระทบจาก           
การเปลี่ยนแปลงด้วย ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ นอกจากครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเน้ือหาสาระวิชาที่สอนแล้ว สถาบันการศึกษายังจำเป็นต้องมี วิธีการจัดการศึกษา เคร่ืองมือที่จะใช้แสวงหา
ความรู้เพื่อช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งยังต้องเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกช่วงวัย ให้สามารถสะสมความรู้ตาม
ศาสตร์ที่สนใจ แม้ยังไม่ได้เข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถเทียบโอนความรู้ในรายวิชาที่ได้รับจาก
หลักสูตรได้ภายหลังเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 
      ด้วยตระหนักในเรื่องดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาจึงเห็น
ควรจัดโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร 

2.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

3. ลักษณะของโครงการ 
  โครงการใหม่ 

 

4. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  : 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม  
      กลยุทธ์ : 3.3 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6  ในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรและเขตพื้นที่บ ริการจำนวนประมาณ            

5 โรงเรียน   
 

6.  ข้ันตอนการดำเนินโครงการ 
6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการ    
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน     
6.3  ดำเนินโครงการ (จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้)      
6.4 ประเมินผลการเรียนรู้ 



6.5  สรุป/ประเมินผลการดำเนินโครงการ  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

8.  ระยะเวลาและสถานท่ีในการดำเนินโครงการ 
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ในที่ต้ังของโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการหรือผ่านระบบ

ออนไลน์ (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) 
 

9. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit 

Bank) จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

 

10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
    1. เชิงปริมาณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  5 โรงเรียน 
 รายวิชาที่ จัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับ

ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 
3 รายวิชา 

    2. เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ในรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และนำไปใช้เทียบโอนได้ 

     3. เชิงเวลา ดำเนินการเสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ 2/2564   
    4.เชิงค่าใช้จ่าย เหมาะสม 

 
 

11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    11.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแนวทางการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร 
        12.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 

12. การติดตามและการประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ 
 


