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หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา - 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส                   ...............................................  
ชื่อภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  General Education 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ โดยจัดการเรียนการสอนควบคู่ไป
กับรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 ประเภทของหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกประเภทในมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง  
4.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม ่พ.ศ. 2559 จะใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 
5.2 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
5.3 ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ในการประชุมครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

5.4 ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ในการประชุมครั้งที่ 1(1)/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2(2)/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 
และครั้งที่ 3(3)/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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5.5 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5(5)/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 ครั้งที่ 11(17)/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 1(21)/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

5.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข ในการประชุม ครั้งที่ 11(17)/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 
1(21)/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 

 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 6.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 6.2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

6.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนย์การศึกษา 
นอกที่ตั้ง ล าปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
  
7.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 7.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    ปัจจุบันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี จึงท าให้เกิดการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง (3) การปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (5) การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง ซึ่งน าสู ่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญประกอบด้วย 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
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3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4.เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5.เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

6.เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7.เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

โดยเป้าหมายรวมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของ
แผนฉบับที่ 12 อาทิ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต              
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปชัน 

รัฐบาลไทยจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างสมดุลทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 
และการบริการ ในที่นี้ ได้เล็งเห็นว่าภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งผลิตและเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของ
ประเทศ แต่ต้องให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น รวมทั้งต้องให้การสนับสนุนแก่ภาคการบริการในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศต่อไปในอนาคตและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามในศตวรรษท่ี 
21 อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่า หลายๆ ประเทศได้ก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือ
สร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลไทยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
แนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  
ซึ่งในช่วงระยะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง
ร้อยละ 3-4 ต่อปีเท่านั้น เงื่อนไขที่ส าคัญนี้ ท าให้รัฐบาลไทยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“Thailand 4.0” ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่จะน าโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่  “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะเปลี่ยนจากการ
ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ เป้าหมายที่ได้
จากโมเดลคือ เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มี
รายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ เน้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ รัฐบาล
ต้องการให้ระบบการศึกษาปรับตัวโดยสถาบันอุดมศึกษายกระดับคุณภาพบัณฑิตมากกว่าเพ่ิมปริมาณ ฝึกฝน
ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องสร้างคน
รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพเพ่ือป้อนสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 
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7.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ 

ประการ อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมากและหมดสิ้นอย่าง
รวดเร็วจนธรรมชาติไม่สามารถจะฟ้ืนฟูสภาพให้เกิดการทดแทนเหมือนเดิมได้  นอกจากนี้ พบว่า แรงงานไทยมี
ข้อจ ากัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านฝีมือแรงงานระดับสูง จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานลดลง 
โครงสร้างประชากรของประเทศในภาพรวมก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และชุมชนต่างจังหวัดมีแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงที่จะเติบโตกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วในทุกภาคของประเทศและในขณะที่การกระจายกิจกรรม
เศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยังขาดความสมดุล แต่การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เขตเศรษฐกิจชายแดนกลับทวี
ความส าคัญมากขึ้น 
      สังคมไทยก าลังเผชิญกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงตามวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลก
แต่การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีผลลัพธ์อยู่ในระดับต่ าส่งผลต่อบทบาทของครอบครัวในการอบรม  
บ่มเพาะสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ตลอดจนสถานศึกษาในทุกระดับจะต้องพัฒนาผู้เ รียนให้เป็น
ก าลังที่ส าคัญของประเทศชาติ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลก การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นพลเมืองที่ดี สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยมีทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสาร
และการร่วมมือเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้เรียนต้อง
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลายด้วยทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งใน
การด ารงชีวิตและการท างานในปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นผู้น า และตระหนักรู้ในเรื่องสังคมและนวัตกรรม ตลอดจนมี
ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการศึกษาตลอดชีวิต ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการหารือกรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเซียและการสร้างประชาคมเอเซียในอนาคต โดยในด้าน
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ระบุสมรรถนะที่จ าเป็นในอนาคตในด้านต่างๆ ทั้งความรู้ . 
ด้านการเงิน (Financial literacy) ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital literacy) ทักษะการใช้ภาษา (Language skills) 
และความเป็นพลโลกที่ดี (Good Global Citizens) และนอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อสังเกตในการประชุม World 
Economic Forum 2016 ที่มีการประชุมเพ่ือการเตรียมความพร้อมของก าลังคนและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ให้สามารถรองรับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฎิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่  4 ที่ก าหนดว่าในปี 
2020 จะมี 10 ทักษะแรงงานที่ทั่วโลกต้องการเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 1)  ทักษะการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน 2) การคิดวิเคราะห์ 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การจัดการบุคคล 5) การท างานร่วมกัน 6) ความฉลาด
ทางอารมณ์ 7) รู้จักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 9) การเจรจาต่อรอง และ 10) ความยืดหยุ่น 
ทางความคิด  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2015 พบว่า ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิด
วิเคราะห์ การจัดการบุคคล การท างานร่วมกัน ยังเป็นทักษะที่ยังคงอยู่ในสี่อันดับแรกของทักษะที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี  
ทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในอนาคตต่อไป  
       นอกจากนี้การพัฒนาผู้เรียนต้องมีความเข้าใจผู้เรียนในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุค GEN Z ซึ่งมีสมาร์ทโฟน
เป็นเครื่องมือในการติดตามโลกออนไลน์ที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หาความรู้ได้จากทุกท่ีจึงท าให้
ชอบตัดสินใจท าอะไรรวดเร็ว ไม่ชอบรอคอย มีความรู้สึกเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างได้ง่ายมากขึ้น  
มีแนวโน้มที่จะท าเพ่ือตนเองก่อนและเป็นมนุษย์หลายงาน ชอบท าหลายๆ อย่างพร้อมกัน ต้องท าได้ทุกอย่าง 
และต้องการค าอธิบายที่มีเหตุมีผลที่รู้สึกว่าเข้าใจได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้อาจารย์จะอยู่ในฐานะผู้จุดประกาย
ให้กับผู้เรียน ลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง เพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียน
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กระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ควรเป็นการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย พัฒนาลักษณะนิสัยทั้งด้านจิตใจและร่างกายให้มีความมุ่งมั่น
ไปสู่การเป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง  เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความ “มัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 

8.   ผลกระทบจากข้อ 7.1  และ 7.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   8.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ประเทศ
ไทยก าลังเผชิญอยู่และได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน” ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับต่อ  
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย
มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้  
มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิตได้วางแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563 ด้านการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษาและ
การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร โดยการจัดการคุณภาพของนักศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด าเนินการไปด้วยกัน โดยค านึงถึงทักษะของแรงงานในอนาคตเป็นเงื่อนไขส าคัญ ซึ่งจากการ
ประชุม World Economic Forum, 2016 มีวาระการประชุมส าคัญคือ การเตรียมความพร้อมของก าลังคนและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การจัดการคุณภาพนักศึกษาจึงเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อบัณฑิตในอนาคต 
โดยเฉพาะการก าหนด 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการในปี ค.ศ.2020 ได้แก่ ทักษะการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การท างานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์  
การรู้จักประเมินและตัดสินใจ  มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรองและความยืดหยุ่นทางความคิด  

             ส าหรับด้านการจัดการคุณภาพด้านหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา Thailand 
Qualification Framework (TQF) ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ในปี
การศึกษา 2558-2559 จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาบนพื้นฐานของเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา การพัฒนากลุ่ม
วิชาการศึกษาทั่วไปใหม่ และให้สอดคล้องกับบริบทของความต้องการคนดีในสังคมและการทดสอบของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Work-based Learning 
หรือ Work Integrated Learning เน้นหลักสูตรบูรณาการที่สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 

8.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษา จึงท าหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตเพ่ือออกไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตาม
เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่มุ่งหวังให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือให้พร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีจิตส านึกพลเมืองที่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านก าลังคนของประเทศชาติดังได้กล่าว
มาแล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้พัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น เพ่ือมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตให้
เป็น “มนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์” เป็นพลเมืองไทยและพลโลกท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นสวนดุสิตที่มุ่งเน้น
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การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในตัวผู้น า มีแนวคิดเชิงรุก มุ่งความเป็นเลิศ มีบุคลิกภาพที่ดี มี
มาตรฐานระเบียบวิธีในงานที่ท า มีวินัยและความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมด้านความคิดและการปฏิบัติ มีการให้
โอกาส มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตใจบริการ มีความเป็นพ่ีน้อง และมีความเชื่อเชิงวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วย
ค่านิยมไทย มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ภายใต้ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นบุคคลที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเชิงตรรกะ สามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณมีจิตสาธารณะ มีความตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

9.   ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน  8 รายวิชา เป็นรายวิชาบูรณาการที่มีการผสมผสาน

เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ มีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญาและจริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  และรู้จักน าความรู้ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตและด ารงตนในสังคมเป็นอย่างดี 

 
1.2 ความส าคัญ 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนพัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมใน  
การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมนุษย์สามารถติดต่อ 
สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ สารสนเทศ รวมทั้งสามารถด าเนินกิจกรรมและธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ 
การติดต่อค้าขายและการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักหรือพบหน้ากันมาก่อน 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาและบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการแสวงหางานท า ประกอบอาชีพ และกล้าเผชิญ
ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับใหม ่พ.ศ. 2559 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ
และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ด้วยการบูรณาการเนื้อหาวิชาและสาระความรู้ รวมทั้งทักษะของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภาษา วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
อีกทั้งเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและ
จริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีความเป็นสวนดุสิต มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมี  
ความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยมุ่งหวังว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกที่ดี มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ 
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ภายใต้รูปแบบ “ประเทศ
ไทย 4.0” (Thailand 4.0) อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
การจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะพ้ืนฐานที่จ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 มีความเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนอย่างสันติใน

สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างอารยชน โดยน้อมน าปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

1.3.2 มีความเป็นสวนดุสิต มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทย มีความส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตใจเสียสละ และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนมนุษย์  

1.3.3 มีความรอบรู้และมีทักษะทางปัญญา เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนมีความตระหนักและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 

1.3.4 ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ สามารถคิดค านวณตัวเลข คิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดเชื่อมโยงเพ่ือสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ค้นคว้า 
น าเสนอ และสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

1.1 ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรปี
ละ 1 ครั้ง 
1.2 ส ารวจความต้องการและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

1.1 รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
1.2 รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการ และแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

2. การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน
ใน รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

2.1 จัดโครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาความรู้
เรื่องการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
 
2.3 จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม
ห้องเรียนแบบ Active Learning และ 
Flipped Classroom  

2.1 รายงานโครงการฯ ซึ่งแสดงว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2 รายงานโครงการฯ ซึ่งแสดงว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3 รายงานโครงการฯ ซึ่งแสดงว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิต
สื่อที่ใช้ในการประกอบการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นแบบ 
Active Learning และ Flipped 
Classroom ได ้

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การบูรณาการ
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้เชื่อมโยงความรู้สู่การ
ปฏิบัติจริง 

ส่งเสริมพัฒนาทักษะการในการจัดการ
เรียนสอน เช่น เทคนิคการสอนใหม่ๆ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการ
วัดและการประเมินผล 

โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะในการจัด 
การเรียนการสอน รวมทั้งสรุปผล
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
            ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
2. การด าเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือน ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือน พฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือน สิงหาคม 

2.2 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน การเรียนรู้นอกสถานที ่และการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียน  

2.3 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

         ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวน 8 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้าม
ศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ โดยก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ดังนี้ 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
   1500201  ความเป็นสวนดุสิต     4(2-4-6) 
   Suan Dusit Spirit 

  1500119 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้   6(6-0-12) 
   Thai for Being Scholars    
     1500120  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน    4(4-0-8) 
   English for Self-direction 
            1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด    4(4-0-8) 
   English for Reflective Thinking 
   2500116 สังคมอารยชน      4(2-4-6) 
   Civilized People Societies  
   2500117       พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี    4(2-4-6) 
   Smart Thai and Global Citizens 
   4000112  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  4(2-4-6) 
   Science and Mathematics in Daily Life 
   4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล    3(2-2-5) 
   Digital Literacy 



10 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

      3.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
 

1500201  ความเป็นสวนดุสิต       4(2-4-6) 
Suan Dusit Spirit 
พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่ง 

วัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอย่างไทยและการน าไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออก
ถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างานด้วย 
ความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ท า     
   Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’ s 
cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and gentlemen, 
development of SDU’ s academic distinction in culinary arts, teaching profession, kindergarten 
education at La-or Utis Demonstration School, special education, food and services, nursing 
services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and aligned with global 
changes in all dimensions, self-study, understanding of oneself and others, particular personality 
according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and devotion for work with great care 
and particular expertise 
 
1500119  ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้     6(6-0-12) 
  Thai for Being Scholars     

ใช้ภาษาเพ่ือความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด      
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง 
ตั้งค าถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้ภาษาในฐานะ
เครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม  

   Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, 
speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main 
ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and 
evaluations, to indicate one’s personality and scholars for the use of Thai as a tool for 
professional work and communication in each society 
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1500120  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน      4(4-0-8) 
  English for Self-direction 

อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สรุปใจความส าคัญ
จากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
ของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงค าร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความส าคัญของเรื่อง
ระหว่างการพูดคุย 
   Reading and understanding of data and information and matters in everyday 
situations,  demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, presentation 
of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, writing of letters 
and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts during discussions 
 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด      4(4-0-8) 
  English for Reflective Thinking 
  ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดค าชี้แจงและค าแนะน าเรื่องที่  
ตนเองรู้แก่ผู้อ่ืน เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของ
ภาษา  สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องท่ีคุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ 
   Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed 
instructions and advice in one’ s area of expertise, understanding of articles and public 
announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and concrete 
matters, as well as ones related to Thai and native- speaking culture, interaction with and 
provision of information for others with fluency and spontaneity   
 
2500116 สังคมอารยชน        4(2-4-6)  
  Civilized People Societies  
   ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก  และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
กับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสัมพันธ์กับระบบการเมือง การปกครอง 
กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนง
ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
    Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of global 
civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, emphasizing 
comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 21st century, 
which is related to political systems, laws and forms of government, economic systems, beliefs 
and religions, through various areas of arts from the past to the present 
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2500117  พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี      4(2-4-6) 
  Smart Thai and Global Citizens 
   ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการปรับตัว ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชน
ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

   History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency economy, 
to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills of analytical thinking and 
problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, responsibility for the 
society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s individual identification as 
Thai and global citizens, as well as respect to human rights and cultural diversity 

 
4000112  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    4(2-4-6) 
  Science and Mathematics in Daily Life 
  การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ คุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า   
สื่อสังคมออนไลน์กับการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการท างาน 

Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, scientific  
skills and procedures, science and living factors, application of science for health, life quality and 
environment, information technology advancement, analysis and worthwhile use of information 
technology, online social media and ways of living in the digital age, and integration of science, 
mathematics and information technology, to solve everyday problems for benefits of living and working   
 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพ
ดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, digital 
communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, digital 
health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิตจากทุกคณะที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรง หรือสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการสอนเป็นทีม เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การประเมินตามสภาพจริง และมีความสนใจในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดการเรียนรู้การสอนแบบโครงงานและห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) เป็นต้น 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การด าเนินการจัด
กิจกรรม การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ให้อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
      1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึกต่อสังคมส่วนรวม
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้     

     1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม  
มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

     2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอ้ืออาทร ใส่ใจเพ่ือนและผู้อ่ืนให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
สาธารณะ 

     4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
     5) ทัศนคติปฏิเสธคอรร์ัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
     6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี 

มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ท า  
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

   1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  โดยการน าตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ และ 
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

3) จัดกิจกรรมพิเศษทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่
ก าหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

4) มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
      1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      1) สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 
      2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
    3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นในระหว่าง

การท างานร่วมกัน  
     4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน  
                        5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  

    6) วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน 
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 1.2 ด้านความรู้ 
      1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่จะท า
ให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปใช้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเนื้อหาความรู้  
พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 

1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4) มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ

วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ 
การน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 

3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การศึกษาจากผูส้อนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 

1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
3) การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ชิ้นงาน 
6) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละ

รายวิชา 
 

 1.3 ทักษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้  
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

 



16 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 

      1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
            2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน 
การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท า
รายงาน โครงงาน โครงการ  ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
             3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ  
การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
            4) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุปองค์ความรู้ 
                5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
       1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
2) การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือชิ้นงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
3) การจัดประกวดโครงงาน 
4) การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
5) การทดสอบย่อย 
6) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถในการแสดงบทบาท
ของตนเองอย่างเหมาะสม เพ่ืออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีความสุข  
โดยครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้ 

1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 

2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก  
3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่ างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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      1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย  
การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 

3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่มท างานด้วย
ความเสียสละ 

4) ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3) ประเมินผลความส าเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด แบ่งบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพ่ึงพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
 1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้ ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 

      1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นเหตุและผล  

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และ หรือบทบาทสมมติ
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์  การใช้ TV on demand การใช้ e-Learning 
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ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ 
ด้วยตนเองท้ังก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 

5) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ   ความสมเหตุผล
ตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพ่ือรายงานเนื้อหาสาระต่าง ๆ ตามข้อก าหนด 
ในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดท ารายงานหรือโครงงานที่ศึกษาค้นคว้า 

6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
      1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เก่ียวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และทักษะด้าน 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน 
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ที ่ รายวิชา  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1. 1500201 ความเป็นสวนดุสิต  O   O  O O                  

2. 1500119 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  O    O O  O       O     O O   O 
3. 1500120 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน  O   O O   O    O O    O  O  O    
4. 1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด  O    O O  O O   O      O       
5. 2500116 สังคมอารยชน O  O     O            O      
6. 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี    O     O     O  O    O    O  
7. 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน       O O   O  O O   O  O        
8. 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล O      O     O       O     O  

  

2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (General Education Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก      O ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมา
คารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

     2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมเอ้ืออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อ่ืนให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
     4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
     5) ทัศนคติปฏิเสธคอรร์ัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
     6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท 

ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ท า มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ  

2. ความรู้  
     1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
     2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
     3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     4) มีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ

วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
     5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

   3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

        6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 

 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิ

ของผู้อ่ืน 
    2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
    3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับความส าคัญ
ของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

   4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ตระหนักและ
เข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นแบบเกรด มีระดับคะแนน 

ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของ หมวด 4 การวัดและประเมินผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยก าหนดภาระหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบเพื่อด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ต้องการทวนสอบ 

2.1.2 คณะกรรมการควบคุมดูแลการสอบประเมินข้อสอบ เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาและ  
การให้คะแนนในแต่ละรายวิชา 

2.1.3 ประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1.4 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในค าอธิบายรายวิชา 
2.1.5 คณะกรรมการประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ให้บัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.2.2 ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อด าเนินการทวนสอบแล้วให้คณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดท ารายงานผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนโดยจัดอบรมให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

แนวคิด ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป แนวทางการจัด
การศึกษา รวมทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

      1.1.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการท า มคอ.3 และ มคอ.5  
      1.1.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน 
      1.1.3 การสอนแบบ Team teaching 
      1.1.4 การวัดและการประเมินผล 
      1.1.5 แนวทางการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
1.2 จัดเตรียมคู่มือการสอนในแต่ละรายวิชา  
 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

    2.1.1 จัดอบรมและสัมมนาให้กับอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง 
การวัดและการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ  

    2.1.2 สังเกตการสอนของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือศึกษาวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนต่างๆ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง  

      2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธีการจัดการความรู้ เ พ่ือให้ เกิดการถ่ายทอด
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.3 ส่งเสริมการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.   การก ากับมาตรฐาน 
 ก ากับมาตรฐานโดยกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท าหน้าที่วางแผน ก ากับ และติดตามการ
ด าเนินงานต่างๆ  

1.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงามตามตัวบ่งชี้ของ TQF ข้อ 1-5 ครบทุกข้อคือ 

1.2.1 คณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.2.2 มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.2.3 มีรายละเอียดของรายวิชาครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

1.2.4 จัดท ารายงานผลด าเนินการของรายวิชาที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.2.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับผู้สอนโดยจัดประชุมชี้แจงในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระของรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

1.5 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.6 มีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

 
2.  บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิต 
คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซ่ึงมีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยตัวบ่งชี้ทั้งห้าด้านนี้จะน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตด้วย 
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2.2. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2.1 จัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ 
 2.2.2 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความ

ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2.3 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

 2.2.4 จัดกิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 
3.   นักศึกษา 

3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนว 
3.1.1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยจัดอบรมให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึง 

แนวทางการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการรวมทั้งการท ากิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาให้แก่นักศึกษา 
3.1.2 อาจารย์ผู้สอนต้องก าหนดชั่วโมงว่างเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาการได้และใช้ช่องทางในสื่อสังคมเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักศึกษา 
3.1.3 อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท าตารางบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน

เพ่ือติดตามแก้ปัญหารวมทั้งความก้าวหน้าของนักศึกษา 
3.2 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้สอนจัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนในประเด็นหลักต่างๆรวม 5 ด้าน ได้แก่  

3.2.1 ผู้สอน 
3.2.2 เนื้อหา 
3.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2.4 สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3.2.5 การวัดและการประเมินผลการเรียน 

 น าผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ มาประชุมสรุปเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 
4.   อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนรับการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่น 

4.2  การรับอาจารย์ใหม่ 
        การรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

4.2.2 มีความรู้ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
ประสบการณก์ารสอน ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในรายวิชาที่สอน 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  การบริหารจัดการหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบ
กลไกการพัฒนาตามเป้าหมายการบริหารหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. หลักสูตรมีความทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาเป็นบุคคลที่
มีจิตสาธารณะ สามารถน าความรู้
ที่ได้ไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมรวมทั้งเศรษฐกิจ 

ประเมินหลักสูตรตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

2. นักศึกษามีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่นรวมทั้งศิลปะ 
วัฒนธรรมใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 
 

- จัดแนวทางการเรียนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
- จัดกิจกรรมใหน้ักศึกษาได้ศึกษาองค์
ความรู้เชิงประจักษ์ด้วยการศึกษาจาก
สถานที่จริง 
- จัดกิจกรรมให้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจตามแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ท าโครงงานเป็นกลุ่มโดยกศึกษา
ชุมชนและสถานที่ผ่านการสัมภาษณ์ 
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล น าเสนอผลสรุปจากการศึกษา
ด้วยภาษาท่ีเป็นทางการ 

-ประเมินแนวการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
-ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน  

 
 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

- ตรวจสอบผลการประเมิน ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร  

-จัดกิจกรรม KM ประเมิน
การปรับปรุงหลักสูตร 
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5.2  การออกแบบหลักสูตร 
5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
5.2.2 จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
5.2.3 ศึกษาและส ารวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงแนวคิดในการออกแบบหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาการ 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

5.2.4 จัดท าร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.2) เพ่ือเตรียมการวิพากษ์หลักสูตรจาก
คณะอนุกรรมการฯ  

5.2.5 วิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.2.6 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามความเห็นของสภาวิชาการ (ถ้ามี) และน าเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัต ิ
5.2.7 น าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (มคอ.2) ส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.3  การจัดท ารายวิชา 
5.3.1 ออกแบบรายวิชาให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ความเป็นสวนดุสิต รวมทั้ง 
ความทันสมัยของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

5.3.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดศึกษาท่ัวไปสู่รายวิชา 

5.3.3 จัดท า มคอ.3 ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา สอดคล้อง
และทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 5.4  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

จัดประชุมอาจารย์เพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอนประจ าแต่ละรายวิชา ในลักษณะ Team teaching 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่ตรงกับวิชาที่เปิดสอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงการจัดท า มคอ.3 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป 
(Active Learning) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอนเน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน (การทัศนศึกษานอกสถานที่) ทุกรายวิชาจะมี มคอ.3 ที่แสดงรายละเอียดของ
การเรียนการสอนก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

5.5  การประเมินผู้เรียน 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยประชุมหารือทบทวนแนวคิดและวิธีการใน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า มคอ .5 และชี้แจง
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านการจัดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ ชี้แจงเงื่อนไขการประเมินผลโดย
ใช้ระบบอิงกลุ่มหรือระบบอิงเกณฑ์ รวมทั้งชี้แจงเครื่องมือที่ใ ช้ในการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น  
การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค การประเมินจากผลงานการประเมินจากการท ารายงาน  
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาโดยเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชานอกจากนี้ มีการ
ก าหนดให้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชาจะมีการชี้แจงแนวทางการประเมินให้
นักศึกษาได้รับรู้ก่อนเรียน 
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 5.6  การก ากับ 
    คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  

 
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
สถานที่เรียน ใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  
อุปกรณ์การเรียนการสอนมหาวิทยาลัยฯจัดไว้ประจ าที่ห้องเรียนและมหาวิทยาลัยฯจัดระบบ

อินเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการเรี ยนการสอน 

และการท าโครงงาน 
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 

6.2.1 ส ารวจความต้องการใช้หนังสือและต าราจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เพ่ือเสนอชื่อ
หนังสือและต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยฯด าเนินการจัดหาเข้าห้องสมุดรวมทั้งแหล่ง
ค้นคว้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมเพ่ือบริการอาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและประกอบการเรียนการสอน 

6.2.2 ประสานงานกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 

6.2.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือบริการอาจารย์ใน 
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

6.3  การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

 1. มีหนังสือและต ารา
ประกอบการเรียนการสอน
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา 

- ส ารวจข้อมูลจากอาจารย์ 
ความต้องการค้นคว้าต าราและ
เอกสารประกอบการสอนแต่ละ
รายวิชา และนักศึกษาว่า 
รายวิชามีเพียงพอหรือไม่ 
- เสนอชื่อหนังสือที่ต้องการใช้
ประกอบการเรียนการสอนและ
การค้นคว้า 

-  มีหนังสือและต ารา เพียงพอต่อ
ความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
 
-  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ
จัดซื้อ 

2. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการสอน
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา 

- ส ารวจข้อมูลจากอาจารย์และ
นักศึกษาในเรื่องของสื่ออิเล็ก- 
ทรอนิกส์ประกอบการเรียนการ
สอนแต่ละรายวิชา 
-  เสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องการใช้ประกอบการเรียนการ
สอนและการค้นคว้ากับห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 

-  มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อ
ความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชนิดตัวบ่งชี:้ กระบวนการ   เกณฑ์มาตรฐาน  :ระดับ   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. คณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     

2. มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ข้อ 9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 
มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลด าเนินการของรายวิชาที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

    

 
 
 

7.  มีการพัฒนา ปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 
     

8.อาจารย์ผู้สอนใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

9.อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เฉลี่ยมากกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
ด้านความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

    
 

ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านในระดับดีคือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
        (1) การประเมินจากคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย        

 (2) การประเมินจากการสังเกตการสอนของผู้สอน 
        (3) การประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียน 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        (1) การพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        (2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        (3) การสังเกตพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 
        (4) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

   ประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมโดยแยกเป็นรายวิชาจากแบบสอบถามหรือ 
การสนทนากลุ่มโดยจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและหรือจากผู้ประเมินภายนอก 

   ประเมินรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปีในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
           ประเมินจากความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต  
 
3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยจ านวน 3 คน 

 
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  4.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา   

 4.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามข้อ 
เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอกหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป จัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรแยกเป็นรายวิชา 

 4.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

 
*********************************** 


