โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1. โครงสร้างของหลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาสหวิทยาการ กลุ่มวิชาพลานามัย และ
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่ว นที่ 1 วิช าบัง คับ เป็น รายวิช าที่นัก ศึก ษาทุก หลักสูต รต้ องเรียนให้ครบจานวน
27 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
2 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
ส่วนที่ 2 วิช าเลือก เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
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1.3 การจัดการเรียนการสอน
1.3.1 กลุ่มวิชาบังคับ
1) กลุ่มวิชาภาษา
0010101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0010201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
English for Everyday Communication
0010202
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development

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

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
Self Development and Phranakhon Identity
คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Everyday Life

12 หน่วยกิต
3(3-0-6)

0030101

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
Smart Thinking with Sciences

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

0040101

4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
Awareness of Change and Adaptation

2 หน่วยกิต
2(1-2-3)

0050101

5) กลุ่มวิชาพลานามัย
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

0020101
0020102
0020103
0020104
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1.3.2 กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
มุ่งให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0010401
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
0010501
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
0010601
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
0010701
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication

0020105
0020106
0020107
0020108
0020109

0030102
0030103

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
Good Governance and Corruption Prevention
โลกร่วมสมัย
Contemporary World
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information for Learning
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
Earth, Environment and Change
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life Development
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics for Everyday Life
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0030104

0060101
0060102

เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativity
4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
การประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship
องค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
0010101
0010201
0020101

ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
0010202
0020103
0050101

ชื่อวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
รวม 7 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
0030101
0020104
xxxxxxx

ชื่อวิชาภาษาไทย
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
วิชาเลือก

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
0040101
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
0020102
คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
รวม 5 หน่วยกิต

1.5 คาอธิบายรายวิชา
1.5.1 กลุ่มวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0010101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความสาคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพ
การเรียบเรียงและการนาเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
Language and communication, characteristics and the importance of
the Thai language; the use of integration process of language skills; skills of
communication and information retrieval for daily living and professional life; writing
and presenting information, citing and making references.
0010201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
Development of students’ language skills with emphasis on everyday
face to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and films.
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0010202

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
Enrichment of students’ reading strategies : skimming, scanning and
guessing meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving
meaning and reading critically; and study skills : note taking, summarizing and
paraphrasing for academic readiness.
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
0020101
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
3(3-0-6)
Self Development and Phranakhon Identity
ประวัติความเป็นมา ความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะใน
การพัฒนาตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม
การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร”
History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating
the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering
development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and
others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge
and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”.
0020102

คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
3(3-0-6)
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์
ความเชื่ อ ศาสนา และสั งคม บนพื้ นฐานแห่ งการรั บรู้ การมองเห็ น การได้ ยิ น และการเคลื่ อนไหว
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาทาง
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนาศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้
และการสร้างสรรค์ศิลปะที่นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; beliefs,
religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion perception; ability to
express oneself creatively in arts, music, and dances for developing emotional, social and intellectual
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and promoting morals and ethics; application of arts, knowledge acquisition and creation of arts leading
to understanding of one’s self and others; awareness of changes, and living one’s life happily.
0020103

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
ลั กษณะของวิ ถีชี วิตไทย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น หลั กคุ ณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตสานึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดาริและการประยุกต์ใช้
Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals,
ethics and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in
a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal
initiative study and their applications.
0020104

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Everyday Life
กฎหมายในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการ
ทหาร การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม
Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription,
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament.
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
0030101
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Smart Thinking with Sciences
กระบวนการคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการประยุ ก ต์เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้
สอดคล้องกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมในการดารงชีวิต
Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life
that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living.
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4) กลุม่ วิชาสหวิทยาการ
2 หน่วยกิต
0040101
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
2(1-2-3)
Awareness of Change and Adaptation
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การปรั บ ตั ว และแก้ ปั ญ หาในการดาเนิ น ชี วิ ต
อย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม
Awareness of current social changes in terms of economics,
environment, and technology; using of information technology; adapting to changes
and solving problems in one’s life appropriately.
5) กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
0050101
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกกาลังกาย
Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health;
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities.
1.5.2 กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
มุ่งให้ผู้เรีย นได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน
Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining
Thai and Chinese cultures.
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0010401

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining
Thai and Japanese cultures.
0010501

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู
Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining
Thai and Malay cultures.
0010601

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
ทัก ษะการฟัง และพูด ภาษาเวีย ดนามในสถานการณ์ที่เ กิด ขึ้น ในชีวิต ประจาวัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining
Thai and Vietnamese cultures.
0010701

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า
Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining
Thai and Burmese culture.
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0020105
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
3(3-0-6)
Good Governance and Corruption Prevention
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล การป้องกันการ
คอร์ร ัป ชัน บทบาทหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน จิต ส านึก ความเป็น พลเมือ ง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน
Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good
governance; corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness
of citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights.
0020106

โลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World
พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ภู มิ ปั ญ ญาของโลกตะวั น ตกและตะวั น ออก ปั ญ หาและความขั ด แย้ ง ในสั ง คมโลก แนวทาง ใน
การแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน
การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
Development of civilization in terms of politics, economics, society,
arts, and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world
societies, solutions for peace, the development of international cooperation; rules,
laws, institutions; international integrations and relations in politics, economics and
society; analysis of current world situations.
0020107

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส าคั ญ ของสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศ และทรั พ ยากร
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการนาเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ
Definition, importance of information, information sources, and
information resources; information storage and retrieval system; access of information
on the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; and
information ethics.
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0020108

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการ
ทาสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้าน
สมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลั กษณะ ขั้นตอน
คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับ
วิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา
Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of antimeditation; applying meditation to daily life, meditation as related to education and
working purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna)
and insight (Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā);
differences between tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility and
introspection; world community and introspection.
0020109

โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Earth, Environment and Change
โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and
management of natural resources; environment and energy; application of
geoinformatics in management of natural resources and environment.
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3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0030102
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture for Quality of Life Development
ความหมาย ความสาคั ญ และประโยชน์ ข องการเกษตร เกณฑ์ ม าตรฐาน
ความปลอดภัยของสิน ค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in
quality of life improvement.
0030103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Life
ความหมาย ความสาคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Definitions, importance, nature and structures of mathematics;
principles of learning mathematics; development of mathematical thinking;
mathematical reasoning and argument; application of mathematical thinking to
problem solving in everyday life.
0030104

เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Technology and Creativity
ความหมาย ความส าคั ญ ของการสร้ า งสรรค์ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
Definitions and importance of creativity, selection of appropriate
technology and technological procedure leading to innovation creation.
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4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
0060101
การประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurship
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จ
Introduction to business, business environment, modern business
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business
plans, and case studies of successful businesses.
0060102

องค์กรแห่งความสุข
3(3-0-6)
Happy Workplace
ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กรบนความหลากหลาย ความหมายและความสาคัญขององค์กรแห่งความสุข การทางานอย่างมี
ความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
Definitions and types of organization, organizational environment, cross
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace,
happy work life, and participation in creating a happy workplace.
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐานปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม
(2) มีค วามซื่อ สัตย์ เสีย สละ อดทน กตัญ ญู และมีความพอเพียงเป็น ฐานในการ
ดาเนินชีวิต
(3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(4) มี จิ ตส านึ กและตระหนั กถึ งการปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พ เคารพกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ทาโครงการเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
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(2) ศึกษาผู้ประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน
(4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้า นคุณ ธรรมจริ ยธรรมในการดาเนิน ชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
(2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐานปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
2.2 ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้า นการตระหนักและสานึกในความเป็น
ไทย
(1) บทบาทสมมุติ
(2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
(3) ศึกษาชุมชน
(4) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน
(5) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(1) เพื่อนประเมินเพื่อน
(2) ประเมินจากการนาเสนอกิจกรรม/โครงการ
(3) ประเมินจากการรายงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม
2.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิตได้
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(2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(1) มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน
ของชีวิต
(2) แสดงบทบาทสมมติ ใ นสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ผ่ า น
กิจกรรมกลุ่ม
(3) นาเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล คาศัพท์ ประโยคอื่น ๆ นอกเหนือจากบทเรียน
2.3.3 กลยุ ทธ์ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นความรอบรู้ อย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(1) ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
(3) ประเมินผลจากการบ้าน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
(1) มีค วามรู้ ความเข้า ใจ สาระสาคัญ ของหลัก การและทฤษฎีที่เ ป็น พื้น ฐานการ
ดารงชีวิต
(2) มีค วามเข้า ใจ ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล และวางตัว ได้อ ย่า งเหมาะสมกั บ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
(3) สามารถเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด
(4) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย
(5) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและ
ยั่งยืน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย
(2) มอบหมายงานที่สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า
(3) กาหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
(2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(3) ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา
2.5 ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นปัญหาหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะด้วยการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะ
นาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม
(3) สามารถให้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง บูรณา
การและสร้างสรรค์ได้
(5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กาหนด และได้ผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบต่าง ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
(2) ฝึ กให้ ผู้ เรี ยนได้ ศึ กษาค้ นคว้ าปั ญหาที่ หลากหลายรู ปแบบ และใช้ ทั กษะการคิ ด
แก้ปัญหาอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) พิจารณากรณีศึกษา โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(2) ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง เช่น ประเมิน
การนาเสนอชิ้นงาน การตอบคาถาม
(3) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.6 ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก
(1) มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
ได้
(2) ตระหนั กถึ งสิ ทธิ และหน้ าที่ ของตนเองและผู้ อื่ น และยอมรั บในความแตกต่ าง
หลากหลายของมนุษย์
(3) มีน้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมี
จิตสานึกรักท้องถิ่น
(4) สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นาและผู้
ตาม
(5) ตระหนั ก ในคุณ ค่า ของศิล ปะ วั ฒ นธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(1) ทาโครงการ
(2) บทบาทสมมติ
(3) การนาเสนอ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(1) ตรวจโครงการ
(2) ให้เพื่อนประเมิน
(3) ผู้สอนร่วมประเมิน
2.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
(1) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน
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(5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรูเ้ ท่า
ทัน
(1) กาหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จั ด กิ จ กรรมกลุ ่ ม ในการรวบรวมข้ อ มู ล ที ่ กาหนดและร่ ว มอภิ ป ราย ความ
น่าเชื่อถือ
(3) นาเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7.3 กลยุท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้า นการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ อย่างรู้เท่า
ทัน
(1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
(3) ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร
2.8 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
2.8.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
(2) เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลงานกา รใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
(3) มอบหมายให้นัก ศึก ษาค้น คว้า แสดงบทบาทสมมติ และทากิจ กรรมเป็นราย
กลุ่ม/รายบุคคล
2.8.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(1) ประเมินผลการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมติ
(2) ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซึ่งกันและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
(5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
(6) นาเสนอผลงานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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มคอ.2

3. แผนผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้

0010101
0010201
0010202
0020101
0020102
0020103
0020104
0030101
0040101
0050101

รายวิชา
กลุ่มวิชาบังคับ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

1. คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

2. การตระหนัก 3. ความรอบรู้
และสานึกใน อย่างกว้างขวาง
ความเป็นไทย มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น
สังคม
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
4
1
1
2



4. ทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

1

2

3

5

1

2

3

4

5
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5. ทักษะการคิดแบบ
องค์รวม

7. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

1

1

2

3



 







 







 

     

    








 




6. จิตอาสาและสานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก

  

 

 
 

5

2

3

4

5

1

2
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8. การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 
  













    

  
   

  

แผนผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้

0010301
0010401
0010501
0010601
0010701
0020105
0020106
0020107
0020108
0020109
0030102
0030103

รายวิชา
กลุ่มวิชาเลือก
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
โลกร่วมสมัย
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

1. คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

2. การตระหนัก 3. ความรอบรู้
และสานึกใน อย่างกว้างขวาง
ความเป็นไทย มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น
สังคม
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
4
1
1
2

4. ทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

1

2

3

4

5. ทักษะการคิดแบบ
องค์รวม

5

1

2

3

4

5

6. จิตอาสาและสานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก

7. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

8. การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1

2

  









 

  









  









 

  









  









 

  









  









 

  









  









 

  













 

 











 







 






  

 





  

  

   

  







 

  

 











  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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แผนผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้

รายวิชา
กลุ่มวิชาเลือก
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
0060101 การประกอบการสมัยใหม่
0060102 องค์กรแห่งความสุข

1. คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

3

2. การตระหนัก 3. ความรอบรู้
และสานึกใน อย่างกว้างขวาง
ความเป็นไทย มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น
สังคม
ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
4
1
1
2

4. ทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

1

2

3

4

5. ทักษะการคิดแบบ
องค์รวม

5

1

2



















  

   







 

   



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3

4

 

5

6. จิตอาสาและสานึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่
มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก

7. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

1

1

2

3

4


  

2

3






5



4

5
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8. การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1


2

