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รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
...............................................
ชื่อภาษาไทย:
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษ: General Education

2.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ โดยจัดการเรียนการสอนควบคู่ไป
กับรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
3.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
30 หน่วยกิต

4.

รูปแบบของหลักสูตร
4.1 ประเภทของหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกประเภทในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์การเรียน
4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
5.2 เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
5.3 ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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
5.5 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5(5)/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
5.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
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6.

สถานที่จัดการเรียนการสอน
6.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
6.2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
6.3 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง 4 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง นครนายก ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
นอกที่ตั้ง ลาปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
6.4 ศูนย์การเรียน ระนอง 2
7. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
7.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี จึงทาให้เกิดการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20
ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง (3) การปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (5) การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง ซึ่งนาสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญประกอบด้วย
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเ ป็นคนเก่งที่มี ทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4.เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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5.เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6.เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7.เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภ าค
ภูมิภาค และโลก
โดยเป้าหมายรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของ
แผนฉบับที่ 12 อาทิ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั นสถานการณ์ มี ค วาม
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอรัปชัน
รัฐบาลไทยจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างสมดุลทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และการบริการ ในที่นี้ ได้เล็งเห็นว่าภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งผลิตและเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สาคัญของ
ประเทศ แต่ต้องให้ความสาคัญในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนในภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น รวมทั้งต้องให้การสนับสนุนแก่ภาคการบริการในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประเทศต่อไปในอนาคตและการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามในศตวรรษที่
21 อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่า หลายๆ ประเทศได้กาหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อ
สร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาลไทยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
แนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่ง
ในช่วงระยะยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อย
ละ 3-4 ต่อปีเท่านั้น เงื่อนไขที่สาคัญนี้ ทาให้รัฐบาลไทยกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล
“Thailand 4.0” ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวคิดที่จะนาโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จะเปลี่ยนจากการ
ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ เป้าหมายที่ได้
จากโมเดลคือ เปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มี
รายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ คุณภาพของเศรษฐกิจ เน้นการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ รัฐบาล
ต้องการให้ระบบการศึกษาปรับตัวโดยสถาบันอุดมศึกษายกระดับคุณภาพบัณฑิตมากกว่าเพิ่มปริมาณ ฝึกฝน
ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนวิธีการสอน จึงมีความจาเป็นที่ต้องสร้างคน
รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
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7.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันกาลังประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน
หลายๆ ประการ อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจานวนมากและหมดสิ้น
อย่างรวดเร็วจนธรรมชาติไม่สามารถจะฟื้นฟูสภาพให้เกิดการทดแทนเหมือนเดิมได้ นอกจากนี้ พบว่า แรงงาน
ไทยมีข้อจากัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านฝีมือแรงงานระดับสูง จานวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน
ลดลง โครงสร้างประชากรของประเทศในภาพรวมกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และชุมชนต่างจังหวัดมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่จะเติบโตกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วในทุกภาคของประเทศและในขณะที่การกระจายกิจกรรม
เศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลางยังขาดความสมดุ ล แต่การรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดั บ ภู มิ ภ าค อนุ ภู มิ ภ าค และระดั บ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นส่ ง ผลให้ เ ขตเศรษฐกิ จชายแดนกลั บ ทวี
ความสาคัญมากขึ้น
สังคมไทยกาลังเผชิญกับค่านิ ยมที่เปลี่ยนแปลงตามวัฒ นธรรมที่แปรเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกแต่การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีผลลัพธ์อยู่ในระดับต่าส่งผลต่อบทบาทของครอบครัวใน
การอบรมบ่มเพาะสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ตลอดจนสถานศึกษาในทุกระดับจะต้องพัฒ นา
ผู้เรียนให้เป็นกาลังที่สาคัญของประเทศชาติ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลก การเงิน
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การเป็นพลเมืองที่ ดี สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยมีทักษะด้านการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือเป็นตัวกาหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทางานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
ผู้เรียนต้องสามารถคิ ดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้ห ลากหลายด้วยทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ซึ่งในการดารงชีวิตและการทางานในปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นผู้นา และตระหนักรู้ในเรื่องสังคมและนวัตกรรม
ตลอดจนมีความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการศึกษาตลอดชีวิต ในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการหารือกรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเซียและการสร้างประชาคมเอเซียในอนาคต โดยในด้าน
การศึกษาและการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ได้ระบุสมรรถนะที่จาเป็นในอนาคตในด้านต่างๆ ทั้งความรู้ ด้า น
การเงิน (Financial literacy) ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital literacy) ทักษะการใช้ภาษา (Language skills) และ
ความเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Good Global Citizens) และนอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อสังเกตในการประชุม World
Economic Forum 2016 ที่ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ การเตรี ยมความพร้ อ มของก าลั ง คนและระบบเศรษฐกิ จของ
ประเทศต่างๆ ให้สามารถรองรับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฎิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่กาหนดว่าในปี
2020 จะมี 10 ทักษะแรงงานที่ทั่วโลกต้องการเรียงตามลาดับความสาคัญดังนี้ 1)ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
2)การคิดวิเคราะห์ 3)ความคิดสร้างสรรค์ 4)การจัดการบุคคล 5)การทางานร่วมกัน 6)ความฉลาดทางอารมณ์
7)รู้จักประเมินและการตัดสินใจ 8)มีใจรักบริการ 9)การเจรจาต่อรอง และ 10)ความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2015 พบว่า ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ การจัดการบุคคล
การทางานร่วมกัน ยังเป็นทักษะที่ยังคงอยู่ในสี่อันดับแรกของทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นประเด็นที่สาคัญในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทั้ง ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็นในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้การพัฒนาผู้เรียนต้องมีความเข้าใจผู้เรียนในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุค GEN Z ซึ่งมี
สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการติดตามโลกออนไลน์ที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หาความรู้ได้จาก
ทุกที่จึงทาให้ชอบตัดสินใจทาอะไรรวดเร็ว ไม่ชอบรอคอย มีความรู้สึกเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างได้
ง่ายมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะทาเพื่อตนเองก่อนและเป็นมนุษย์หลายงาน ชอบทาหลายๆ อย่างพร้อมกัน ต้องทาได้
ทุกอย่าง และต้องการคาอธิบายที่มีเหตุมีผลที่รู้สึกว่าเข้าใจได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้อ าจารย์จะอยู่ในฐานะผู้จุด
ประกายให้กับผู้เรียน ลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะ
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ให้ ผู้เรี ยนกระตื อรื อ ร้ นในการจะทากิ จ กรรมต่า งๆ การเรียนรู้ควรเป็ นการสอนแบบ Active Learning เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย พัฒนาลักษณะนิสัยทั้งด้านจิตใจและร่างกายให้มี
ความมุ่งมั่นไปสู่การเป้าหมายทางการศึกษาของตนเอง เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
8. ผลกระทบจากข้อ 7.1 และ 7.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ประเทศ
ไทยกาลังเผชิญอยู่และได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ซึ่งจากสถานการณ์ ดัง กล่ าวมีค วามจาเป็ น ต้อ งผลิ ตทรัพ ยากรบุ คคลให้ มีค วามพร้อ มเพื่อรองรั บ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย
มุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้
มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความรับผิ ดชอบต่อส่วนรวม โดยมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตได้วางแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559-2563 ด้านการจัดการคุณภาพด้านนักศึกษาและ
การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร โดยการจัดการคุณภาพของนักศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ดาเนินการไปด้วยกั น โดยคานึงถึงทักษะของแรงงานในอนาคตเป็นเงื่อนไขสาคัญ ซึ่งจากการ
ประชุม World Economic Forum, 2016 มีวาระการประชุมสาคัญคือ การเตรียมความพร้อมของกาลังคนและ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การจัดการคุณภาพนักศึกษาจึงเป็นพื้นฐานที่จาเป็นต่อบัณฑิตในอนาคต
โดยเฉพาะการกาหนด 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการในปี ค.ศ.2020 ได้แก่ ทักษะการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการบุคคล การทางานร่วมกัน ความฉลาดทางอารมณ์ การ
รู้จักประเมินและตัดสินใจ มีใจรักบริการ การเจรจาต่อรองและความยืดหยุ่นทางความคิด
สาหรับด้านการจัดการคุณภาพด้านหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา Thailand Qualification
Framework (TQF) ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุ สิ ตที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒ นาใหม่ในปีการศึ ก ษา
2558-2559 จะต้องปรับ ปรุงหรื อพัฒ นาบนพื้นฐานของเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา การพัฒนากลุ่ มวิ ชา
การศึกษาทั่วไปใหม่ และให้สอดคล้องกับบริบทของความต้องการคนดีในสังคมและการทดสอบของสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Work-based Learning
หรื อ Work Integrated Learning เน้ น หลั ก สู ต รบู ร ณาการที่ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งมหาวิท ยาลัย พัฒ นาหลัก สูตรหมวดวิช าศึก ษาทั่ว ไปเป็น หมวดวิช าที่เ สริม สร้า งความเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ใส่ใ จต่อ ความเปลี่ย นแปลงของสรรพสิ่ง พัฒ นาตนเองอย่า งต่อ เนื่อ ง ดาเนิน ชีวิต อย่ า งมี
คุณ ธรรมพร้อ มให้ค วามช่ว ยเหลือ เพื่อ นมนุษ ย์ และเป็น พลเมือ งที่มีคุณ ค่า ของสัง คมไทยและสัง คมโลก
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป
8.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงทาหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศตาม
เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่มุ่งหวังให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อให้พร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีจิตสานึกพลเมืองที่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านกาลังคนของประเทศชาติดังได้กล่าว
มาแล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้พัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตให้
เป็น “มนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์” เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นสวนดุสิตที่มุ่งเน้น
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การพัฒ นาผู้เรี ยนให้ มีค วามเชื่อ มั่ น ศรั ทธาในตัวผู้ นา มีแนวคิดเชิงรุก มุ่งความเป็นเลิศ มีบุคลิกภาพที่ดี มี
มาตรฐานระเบียบวิธีในงานที่ทา มีวินัยและความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมด้านความคิดและการปฏิบัติ มีการให้
โอกาส มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตใจบริการ มีความเป็นพี่น้อง และมีความเชื่อเชิงวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วย
ค่านิยมไทย มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ภายใต้ข้อกาหนดของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็ นบุ คคลที่มีทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบเชิ งตรรกะ สามารถคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณมีจิตสาธารณะ มีความตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ 21 รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 7 รายวิชา เป็นรายวิชาบูรณาการที่มีการผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กั บ
คณิตศาสตร์ ที่ จั ดการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ทุกหลั ก สู ตรของมหาวิทยาลั ยสวนดุ สิ ต
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม บั ณ ฑิ ตให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ดีแ ละสมบู ร ณ์ มี คุ ณ ธรรมก ากั บ ความรู้ เ พี ยบพร้ อ มด้ ว ย
สติปัญญาและจริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ ตระหนักในคุณค่าของ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ หมาะสมมี ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม และรู้ จั ก น าความรู้ ไ ปใช้ ใ น
การดาเนินชีวิตและดารงตนในสังคมเป็นอย่างดี
1.2 ความสาคัญ
จากสภาพการเปลี่ ย นแปลงของโลกทั้ ง ในด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จที่ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว
ตลอดจนพัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันมนุษย์สามารถติดต่อ สื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ สารสนเทศ รวมทั้งสามารถดาเนินกิจกรรมและธุรกรรมต่าง ๆ ทางด้านธุรกิจ การ
ติดต่อค้าขายและการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จาเป็นต้องรู้จักหรือ พบหน้ากันมาก่อน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
และบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการแสวงหางานทา ประกอบอาชีพ และกล้าเผชิญชีวิตในโลก
ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ดั ง นั้ น หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 จึ ง เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด
กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน
ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ด้ ว ยการบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าและสาระความรู้ รวมทั้ ง ทั ก ษะของกลุ่ ม วิ ช า
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มี ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
ของสังคมไทยและสัง คมโลกอี ก ทั้ ง เพื่ อ ตอบสนองการผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณภาพสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู้
(Learning outcomes) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนตลาดแรงงาน
ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและให้บรรลุเป้าหมายใน
การจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งบั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรมก ากั บ ความรู้
เพียบพร้ อมด้วยสติปั ญญาและจริ ยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีความเป็นสวนดุสิต มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสานึกรั บผิดชอบต่อส่ วนรวมโดยมุ่งหวังว่าบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยจะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและความสามารถที่จาเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มรี ายได้ระดับปานกลาง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ภายใต้รูปแบบ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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1.3 วัตถุประสงค์
การจั ด การเรี ย นรู้ ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะพื้นฐานที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนอย่างสันติใน
สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างอารยชน โดยน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
1.3.2 มีความเป็นสวนดุสิต มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทย มีความ
สานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตใจเสียสละ และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์
1.3.3 มีความรอบรู้และมีทักษะทางปัญญา เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนมีความตระหนักและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก
1.3.4 ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ สามารถคิดคานวณตัวเลข คิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดเชื่อมโยงเพื่อสร้างและสรุปองค์ความรู้ได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ค้นคว้า
นาเสนอ และสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
1.1 ประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตรปี 1.1 รายงานผลการดาเนินงานของ
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
ละ 1 ครั้ง
หลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการ
1.2 สารวจความต้องการและติดตามการ 1.2 รายงานผลการสารวจความ
กาลังคนของสังคมและ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมไทยและ ต้องการ และแผนปรับปรุงการ
ตลาดแรงงาน
สังคมโลก
ดาเนินงานของหลักสูตร
2. การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอน 2.1 จัดโครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน 2.1 รายงานโครงการฯ ซึ่งแสดงว่า
ใน รายวิชาหลักสูตรหมวดวิชา เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาและ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาทั่วไป
กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน
2.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาความรู้
2.2 รายงานโครงการฯ ซึ่งแสดงว่า
เรื่องการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
2.3 จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อ
2.3 รายงานโครงการฯ ซึ่งแสดงว่า
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ห้องเรียนแบบ Active Learning และ
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิต
Flipped Classroom
สื่อที่ใช้ในการประกอบการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นแบบ
Active Learning และ Flipped
Classroom ได้
3. พัฒนากระบวนการจัดการ 3.1 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการในการ
3.1 โครงการหรือกิจกรรมที่
เรียนการสอน การบูรณาการ จัดการเรียนสอน เช่น เทคนิคการสอน
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการจัด
ความรู้ และการประยุกต์ใช้
ใหม่ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
การเรียนการสอน รวมทั้งสรุปผล
เพื่อให้เชื่อมโยงความรู้สู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจน การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
ปฏิบัติจริง
เทคนิคการวัดและการประเมินผล
ได้ดาเนินการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือน ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือน พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือน สิงหาคม
2.2 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ และการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียน
2.3 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจานวน 7 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้าม
ศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ โดยกาหนดให้เรียน จานวน 30 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1500201
ความเป็นสวนดุสิต
4(2-4-6)
Suan Dusit Spirit
1500119
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
6(6-0-12)
Thai for Being Scholars
1500120
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน
4(4-0-8)
English for Self-direction
1500121
ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
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
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4(2-4-6)
Science and Mathematics in Daily Life
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3.1.3 คาอธิบายรายวิชา
1500201

ความเป็นสวนดุสิต
4(2-4-6)
Suan Dusit Spirit
พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่ง
วั ฒ นธรรมสวนดุ สิ ต มารยาทอย่ า งไทยและการน าไปสู่ ค วามเป็ นผู้ ดี ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า สุ ภ าพบุ รุ ษ และสุ ภ าพสตรี
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อันแสดงออก
ถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทางานด้วยความ
ประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ทา
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
ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นสาคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง
ตั้งคาถาม 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน
4(4-0-8)
English for Self-Direction
อ่านและทาความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจาวัน สรุปใจความ
สาคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคาร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและใจความสาคัญ
ของเรื่องระหว่างการพูดคุย
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
ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดคาชี้แจงและคาแนะนาเรื่องที่
ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา
สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
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 ความสาคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
กับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึง่ สัมพันธ์กับระบบการเมือง 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
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทย ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่ อ การปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสั นติ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตระหนักถึง
ความเป็ น ปั จ เจกชนในฐานะพลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก รวมถึ ง การเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4(2-4-6)
Science and Mathematics in Daily Life
การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการดารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
สื่อสังคมออนไลน์กับการดาเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน
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
3.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตจากทุกคณะที่ มีคุณวุฒิการศึกษาตรง หรือสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการสอนเป็ นทีม เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การประเมินตามสภาพจริง และมีความสนใจในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดการเรียนรู้การสอนแบบโครงงานและห้องเรียนกลับด้าน (Flipped
Classroom) เป็นต้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ย จะจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ด้า นเทคนิ คการจั ดการเรี ยนรู้ การดาเนิ นการจั ด
กิจกรรม การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ให้อย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมกากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีสานึกต่อสังคมส่วนรวม
ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
1) มีคุณลักษณะตามค่า นิยมไทยที่ ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุ ณธรรมจริ ยธรรม
พื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความ
กตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ
4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย
5) ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม
6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี
มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ทา มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้นาและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะ
1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ให้ ครอบคลุมตามแผนที่ กระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลลัพ ธ์ การเรียนรู้ แ ละน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย นในการด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยการน าตั ว อย่ า ง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
3) จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่
กาหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง
4) มอบหมายให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring
Rubric)
2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามกาหนดเวลา
3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ้นในระหว่าง
การทางานร่วมกัน
4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน
5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
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6) วัดเจตคติ ของผู้เรี ยนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้น การจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน
1.2 ด้านความรู้
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่จะทา
ให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้ง
สามารถนาความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และดารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเนื้อหาความรู้
พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาสาคัญ ดังนี้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2) มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
4) มีความรู้ ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินชีวิต
1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
นาเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน
3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การถาม-ตอบความรูท้ ี่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3) การตอบคาถามท้ายบทเรียน
4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
5) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน
6) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชา
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1.3 ทักษะทางปัญญา
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์ แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนามาใช้ในการดารงชี วิ ตได้
คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่
1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
5) มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ
1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาการ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิด ในการทา
รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุ่ม 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 เพื่ออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดย
ครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้
1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น
2) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม
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3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มี
มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี ทั ก ษะในการแก้ ปั ญ หาสั ง คมได้ แ ก่ การรั บ รู้ ปั ญ หา การเข้ า ใจปั ญ หา การเรี ยงล าดั บ
ความสาคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
4) มีความเข้าใจในสังคมพหุ วัฒ นธรรม มี ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒ นธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒ นธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ดชอบ ให้ ค รอบคลุ ม ตามแผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ดชอบ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย การ
สอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ
3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทางานเป็นทีม และให้ใช้กระบวนการกลุ่มทางานด้วย
ความเสียสละ
4) ส่งเสริมการทากิจกรรมที่เป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้น ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการทางานเป็นทีม
2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินผลความสาเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนด แบ่งบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการใช้
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาค้นคว้า หาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการคิดคานวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการทางานและการสื่อสาร
1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ด้าน
ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ใ ห้ ค รอบคลุ ม ตามแผนที่ ก ระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และนามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา
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2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะบนพื้นฐาน
ของความเป็นเหตุและผล
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจาลองเหตุการณ์ และ หรือบทบาทสมมติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on demand การใช้ e-Learningใน
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้ าได้ด้ว ย
ตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน
5) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ ความสมเหตุผล
ตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระต่าง ๆ ตามข้อกาหนดใน
รายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทารายงานหรือโครงงานที่ศึกษาค้นคว้า
6) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบสเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ใช้วิธกี ารถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
2) ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
3) ประเมินจากโครงงานหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ ใช้ความรู้และทักษะด้า นการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (General Education Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

ที่

รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O ความรับผิดชอบรอง

2. ด้านความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3





O



O

O



O

O

1.
2.

1500201 ความเป็นสวนดุสิต
1500119 ภาษาไทยเพือ่ การพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้



O



O

3.

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน



O

4.

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด



O

5.
6.

2500116 สังคมอารยชน
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

O




7.

4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจาวัน






O

O





O



O

O



O



O







O

O
O


O

O

O

2.4

3. ด้านทักษะทางปัญญา

2.5

3.1

3.2

3.3




O



3.5

4.1

4.2



O

O

O





O













O

O

O





4.3

4.4

5. ด้านทักษะการ

คิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1





O

3.6





O

3.4

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

O

O



O



5.3

5.4





O

O



O



O





O



5.2

O



O





O





O
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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 มีสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ
4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย
5) ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม
6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ดารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท
ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ทา มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม แสดงความเป็นผู้นาและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ
2. ความรู้
1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2) มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล
3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
5) มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น
2) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้ง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงลาดับความสาคัญ
ของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ตระหนักและ
เข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการคิดคานวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการทางานและการสื่อสาร
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปเป็นแบบเกรด มีระดับคะแนนที่ระบุไว้
ในรายละเอียดของ หมวด 4 การวัดและประเมินผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยกาหนดภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
ที่ต้องการทวนสอบ
2.1.2 คณะกรรมการควบคุมดูแลการสอบประเมินข้อสอบ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาและ
การให้คะแนนในแต่ละรายวิชา
2.1.3 ประเมินผลการเรียนรู้ที่กาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1.4 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในคาอธิบายรายวิชา
2.1.5 คณะกรรมการประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาแต่ละภาคการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ให้บัณฑิตใหม่ที่สาเร็จการศึกษาประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2.2 ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต ประเมิน ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อดาเนินการทวนสอบแล้วให้คณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดทารายงานผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนโดยจัดอบรมให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แนวคิด ปรั ชญา ความสาคัญ วัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป แนวทางการจั ด
การศึกษา รวมทั้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1.1.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการทา มคอ.3 และ มคอ.5
1.1.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
1.1.3 การสอนแบบ Team teaching
1.1.4 การวัดและการประเมินผล
1.1.5 แนวทางการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1.2 จัดเตรียมคู่มือการสอนในแต่ละรายวิชา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมและสัมมนาให้ กับอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ ง
การวัดและการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ
2.1.2 สังเกตการสอนของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อศึกษาวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนต่างๆ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง
2.1.3 จั ด ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดยวิ ธี ก ารจั ด การความรู้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอด
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 ส่งเสริมการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ก ากั บ มาตรฐานโดยกระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ตรให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานหลั ก สู ต รและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทาหน้าที่วางแผน กากับ และติดตามการ
ดาเนินงานต่างๆ
1.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและดาเนินงามตามตัวบ่งชี้ของ TQF ข้อ 1-5 ครบทุกข้อคือ
1.2.1 คณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2.2 มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2.3 มีรายละเอียดของรายวิชาครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
1.2.4 จัดทารายงานผลดาเนินการของรายวิชาที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.2.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ ผู้สอนโดยจัดประชุมชี้แจงในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระของรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.5 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.6 มีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิต
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึง่ มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตัวบ่งชี้ทั้งห้าด้านนี้จะนามาใช้ในการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตด้วย

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559

24

2.2. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่
2.2.2 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.3 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 จัดกิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
3. นักศึกษา
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนว
3.1.1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จัดอบรมให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงแนว
ทางการให้คาปรึกษาด้านวิชาการรวมทั้งการทากิจกรรมต่างๆ ในรายวิชาให้แก่นักศึกษา
3.1.2 อาจารย์ผู้สอนต้องกาหนดชั่วโมงว่างเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการได้และใช้ช่องทางในสื่อสังคมเพื่อความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักศึกษา
3.1.3 อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทาตารางบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
เพื่อติดตามแก้ปัญหารวมทั้งความก้าวหน้าของนักศึกษา
3.2 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผสู้ อนจัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนในประเด็นหลักต่างๆรวม 5 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ผู้สอน
3.2.2 เนื้อหา
3.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
3.2.4 สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.2.5 การวัดและการประเมินผลการเรียน
นาผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ มาประชุมสรุปเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนรับการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
4.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป
4.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่น
4.2 การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
4.2.1 อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
4.2.2 มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การวั ด และการประเมิ น ผล
ประสบการณ์การสอน ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในรายวิชาที่สอน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ ผู้ส อน
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบ
กลไกการพัฒนาตามเป้าหมายการบริหารหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตร ดังนี้
เป้าหมาย
1. หลักสูตรมีความทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาเป็นบุคคลที่
มีจิตสาธารณะ สามารถนาความรู้
ที่ได้ไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. นักศึกษามีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อื่นรวมทั้งศิลปะ
วัฒนธรรมใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน

การดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมรวมทั้งเศรษฐกิจ

การประเมินผล
ประเมินหลักสูตรตามกรอบ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558
และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
- จัดแนวทางการเรียนในหมวดวิชา
-ประเมินแนวการสอนตาม
ศึกษาทั่วไปให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ภาคปฏิบัติ
-ประเมินผลการจัดการเรียน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาองค์ การสอน
ความรู้เชิงประจักษ์ด้วยการศึกษาจาก
สถานที่จริง
- จัดกิจกรรมให้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจตามแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ทาโครงงานเป็นกลุ่มโดยกศึกษา
ชุมชนและสถานที่ผ่านการสัมภาษณ์
การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล นาเสนอผลสรุปจากการศึกษา
ด้วยภาษาที่เป็นทางการ
- ตรวจสอบผลการประเมิน ข้อคิดเห็น -จัดกิจกรรม KM ประเมิน
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- จัดทาแผนพัฒนาหลักสูตร

5.2 การออกแบบหลักสูตร
5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
5.2.2 จัดทาแผนการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
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5.2.3 ศึกษาและสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร โดยคานึงถึง แนวคิดในการออกแบบหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความทันสมัยและความก้าวหน้าทางวิชาการ
รวมถึงการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.2.4 จัดทาร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.2) เพื่อเตรียมการวิพากษ์หลักสูตรจาก
คณะอนุกรรมการฯ
5.2.5 วิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2.6 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ตรตามความเห็ น ของสภาวิ ช าการ (ถ้ า มี ) และน าเสนอต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อรอการอนุมัติ
5.2.7 นาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.2) ส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.3 การจัดทารายวิชา
5.3.1 ออกแบบรายวิชาให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยคานึงถึงเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ตร พ.ศ. 2558 ทั ก ษะการเรี ยนรู้ ที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ความเป็ นสวนดุ สิ ต รวมทั้ ง
ความทันสมัยของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุม เกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา
5.3.3 จัดทา มคอ.3 ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา สอดคล้อง
และทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5.4 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จัดประชุมอาจารย์เพื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนประจาแต่ละรายวิชา ในลักษณะ Team teaching
โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญที่ ตรงกั บ วิ ช าที่ เ ปิ ด สอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมชี้แจงการจัดทา มคอ.3 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทา และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทาลงไป (Active
Learning) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอนเน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน (การทัศนศึกษานอกสถานที่) ทุกรายวิชาจะมี มคอ.3 ที่แสดงรายละเอียดของการเรียน
การสอนก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5 การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ประชุมหารือทบทวนแนวคิดและวิธีการใน
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา มคอ.5 และชี้แจง
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านการจัดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ ชี้แจงเงื่อนไขการประเมินผลโดย
ใช้ระบบอิงกลุ่มหรือระบบอิงเกณฑ์ รวมทั้งชี้แจงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การ
ทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค การประเมินจากผลงานการประเมินจากการทารายงาน การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาโดยเป็ นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชานอกจากนี้ มีการกาหนดให้ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชาจะมีการชี้แจงแนวทางการประเมินให้นักศึกษาได้รับรู้
ก่อนเรียน
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5.6 การกากับ
คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ส อนจะต้ อ งประชุ มร่ ว มกั นในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
สถานที่เรียน ใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียน
อุ ปกรณ์ การเรี ยนการสอนมหาวิ ทยาลั ยฯจั ดไว้ ประจ าที่ ห้ องเรี ยนและมหาวิ ทยาลั ยฯจั ดระบบ
อินเทอร์เน็ตสาหรับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและ
การทาโครงงาน
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
6.2.1 สารวจความต้องการใช้ หนังสือและตาราจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เพื่อเสนอชื่อ
หนังสือและตาราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยฯดาเนิน การจัดหาเข้าห้องสมุดรวมทั้งแหล่ง
ค้นคว้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อบริการอาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและประกอบการเรียนการสอน
6.2.2 ประสานงานกั บ ห้ อ งสมุ ดของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในการจั ดหาสิ่ ง สนั บ สนุ นการเรี ย นรู้ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อบริการอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในแต่ละรายวิชา
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. มีหนังสือและตารา
- สารวจข้อมูลจากอาจารย์
-มีหนังสือและตารา เพียงพอต่อ
ประกอบการเรียนการสอน
ความต้องการค้นคว้าตาราและ ความต้องการของอาจารย์และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
เอกสารประกอบการสอนแต่ละ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา
อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ รายวิชา และนักศึกษาว่า
รายวิชา
รายวิชามีเพียงพอหรือไม่
- สานักวิทยบริการและ
- เสนอชื่อหนังสือที่ต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการ
ประกอบการเรียนการสอนและ จัดซื้อ
การค้นคว้า
2. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สารวจข้อมูลจากอาจารย์และ -มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อ
ประกอบการเรียนการสอน
นักศึกษาในเรื่องของสื่ออิเล็กความต้องการของอาจารย์และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ทรอนิกส์ประกอบการเรียนการ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา
อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ สอนแต่ละรายวิชา
รายวิชา
- เสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องการใช้ประกอบการเรียนการ
สอนและการค้นคว้ากับห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชนิดตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :ระดับ
ปีการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

1. คณะกรรมการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 



และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. มี ร ายละเอี ย ดครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลั ก สู ตรระดับปริญ ญาตรี 



พ.ศ. 2558 ข้อ 9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. มีร ายละเอี ย ดของรายวิ ชาครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ตามแบบ
มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 



ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลดาเนินการของรายวิชาที่มีรายละเอียด
ครอบคลุมหั ว ข้ อ ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง 



สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ




มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3




อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ



ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ ผู้ ส อนใหม่ ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ




คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่าง




น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เฉลี่ยมากกว่า




3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
ด้านความเป็ นมนุษ ย์ที่สมบูร ณ์ เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านในระดับดีคือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การ
ดาเนินงานและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินจากคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
(2) การประเมินจากการสังเกตการสอนของผู้สอน
(3) การประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(3) การสังเกตพฤติ กรรมการสอนของอาจารย์ ผู้ ส อนโดยคณะกรรมการได้ รับ การแต่ ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย
(4) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพรวมโดยแยกเป็นรายวิชาจากแบบสอบถามหรือ
การสนทนากลุ่มโดยจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและหรือจากผู้ประเมินภายนอก
ประเมินรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปี ในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ประเมินจากความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยจานวน 3 คน
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรเพื่อให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
4.2 คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประชุ ม วางแผนด าเนิ น งานปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามข้ อ
เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอกหลักสูตร จัดทารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่
จาเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป จัดทาแผนปรับปรุงหลักสูตรแยกเป็นรายวิชา
4.3 ดาเนินการปรั บ ปรุ งหลักสู ตรทุ ก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ ห ลักสูตรมีค วามทั นสมั ยและสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดประชุ มระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
***********************************
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