แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรไทย

กลุ่มสาระ/ รหัส/ ชือ่ วิชา

การบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (6 หน่วยกิต)
1. ศท.181 สัจจะและบริการ
2. ศท.182 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ
3. ศท.1801 คริสต์จริยธรรมเรื่องเพศ
4. ศท.1802 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
การเรียนรู้ตลอดชีวติ (6 หน่วยกิต)
5 ศท.191 สุขภาพดี นิวนอร์มัล
6. ศท.192 การคิดแบบองค์รวม
7. ศท.193 การวิเคราะห์และตัดสินใจ
8. ศท.1901 จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน
9. ศท.1902 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1. มีคุณธรรม
3. มีความรอบรู้
6. มีจิตอาสา
จริยธรรมใน
2. ตระหนัก
มีโลกทัศน์ที่ 4. มีทักษะการ
และสานึก
8. ใช้ภาษาใน
การดาเนินชีวิต และสานึกใน
กว้างไกล
แสวงหาความรู้
สาธารณะ เป็น
5. มีทักษะการคิดแบบ
7. ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร
บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
และมีความรู้ ตลอดชีวิต เพื่อ
พลเมืองที่มี
องค์รวม
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
อย่างมี
ปรัชญา
และวัฒนธรรม ความเข้าใจใน พัฒนาตนเอง
คุณค่าของ
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจ
สากล
สาระและศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยและ
พอเพียง
แห่งความรู้
สังคมโลก
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
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กลุ่มสาระ/ รหัส/ ชือ่ วิชา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1. มีคุณธรรม
3. มีความรอบรู้
6. มีจิตอาสา
จริยธรรมใน
2. ตระหนัก
มีโลกทัศน์ที่ 4. มีทักษะการ
และสานึก
8. ใช้ภาษาใน
การดาเนินชีวิต และสานึกใน
กว้างไกล
แสวงหาความรู้
สาธารณะ เป็น
5. มีทักษะการคิดแบบ
7. ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร
บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
และมีความรู้ ตลอดชีวิต เพื่อ
พลเมืองที่มี
องค์รวม
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
อย่างมี
ปรัชญา
และวัฒนธรรม ความเข้าใจใน พัฒนาตนเอง
คุณค่าของ
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจ
สากล
สาระและศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยและ
พอเพียง
แห่งความรู้
สังคมโลก
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2

ก้าวทันโลก (6 หน่วยกิต)
10. ศท.144 เทคโนโลยีสีเขียว
11. ศท.1401 การเป็นผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที่ 21
12. ศท.1402 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจาวัน
13. ศท.1403 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
14. ศท.1404 การบริหารความมั่งคั่งโดยหุ้น
และสินทรัพย์ดิจิทัล
15. ศท.1405 เทคโนโลยีดนตรีสาหรับบุคคล
ทั่วไป
16. ศท.1406 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
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กลุ่มสาระ/ รหัส/ ชือ่ วิชา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1. มีคุณธรรม
3. มีความรอบรู้
6. มีจิตอาสา
จริยธรรมใน
2. ตระหนัก
มีโลกทัศน์ที่ 4. มีทักษะการ
และสานึก
8. ใช้ภาษาใน
การดาเนินชีวิต และสานึกใน
กว้างไกล
แสวงหาความรู้
สาธารณะ เป็น
5. มีทักษะการคิดแบบ
7. ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร
บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
และมีความรู้ ตลอดชีวิต เพื่อ
พลเมืองที่มี
องค์รวม
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
อย่างมี
ปรัชญา
และวัฒนธรรม ความเข้าใจใน พัฒนาตนเอง
คุณค่าของ
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจ
สากล
สาระและศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
สังคมไทยและ
พอเพียง
แห่งความรู้
สังคมโลก
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2

ภาษาเพื่อการสื่อสาร (12 หน่วยกิต)
17. ศท.127 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในยุค
ดิจิทัล
18. ศท.137 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและ
การนาเสนอเชิงวิชาการ
19. ศท.138 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
20. ศท.139 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
21. ศท.231 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
22. ศท.1501 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
23. ศท.1601 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
24. ศท.173 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
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