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ค าน า 

 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้ปรับปรุงรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนา
รายวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ รู้จริงในสิ่งที่ท า 
บุคลิกภาพเหมาะสม คิดแบบองค์รวมในเชิงตรรกะ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เคารพ 
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ดี สามารถด าเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับค านิยามของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF : HEd) เอกสารฉบับนี้  จึงจัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกคณะ/โรงเรียน/ 
วิทยาเขต/และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ได้น าไปจัดการเรียนการสอนต่อไป  
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หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ช่ือภาษาอังกฤษ:  General Education 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นหมวดวิชาหน่ึงในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558  ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาท่ีส่งเสริมความเป็นมนุษย์ท่ีดีและสมบูรณ์ โดยจัดการเรียนการสอนควบคู่
ไปกับรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

     30 หน่วยกิต 
4. รูปแบบของหลักสูตร 

4.1 ประเภทของหลักสูตร เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกประเภทในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง  

4.2 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 จะใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตร 
5.2 เริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
5.3 ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

5.4 ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1(16)/2564 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
5.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งท่ี 1(13)/2564 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 6.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 6.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

6.3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ล าปาง ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง และศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน 
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หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 7.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 7.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลก
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทุกมิติ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและ
ประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  
ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้าน  
ความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาด้านการศึกษา  
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปในเชิงรุก เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้เท่าทัน 
และสามารถด าเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 
2561 – 2580 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  โดยยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศโดยการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

  7.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

             สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม ท าให้มุมมองทางความคิด การมองโลก แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ 
การบริโภคนิยมเปลี่ยนไป จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ประชากรต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่  
ในการด า เนินชีวิตที่ แตกต่างจากอดีตภายใต้การศึกษาแนวใหม่  ทั้ งกระบวนการคิด วิ ธี เ รียนรู้   
วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่มีความจ าเป็นที่ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือให้เท่าทัน
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย 
ที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ความล่าช้าของการพัฒนาเทคโนโลยี
และปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันและศักยภาพ 
การเจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้งผู้จบการศึกษาใหม่เพ่ือให้พร้อมที่จะท างาน 
และผู้ที่เคยท างาน มาแล้วหรือมีงานท าให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นหรือมีทักษะใหม่ที่จะท าให้สามารถปรับเปลี่ยนงานได้ 
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษา การศึกษาแนวใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ยังไม่สามารถหางานได้ ควรได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในการท างาน อาทิ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการเจรจาต่อรอง  
ส าหรับผู้ที่เคยท างานมาแล้วหรือท างานอยู่ ต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาทักษะที่จ าเป็นต้องมี
ในปี 2025 จากรายงานของ World Economic Forum พบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มท่ี 1 
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ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา ประกอบด้วยทักษะย่อย 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ
ด้านนวัตกรรม ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ 
การริเริ่มสิ่งใหม่ และทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด กลุ่มที่ 2 ทักษะ
ด้านการบริหารจัดการตัวเองประกอบด้วยทักษะย่อย 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะ
การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน ทักษะการปรับตัว กลุ่มที่ 3 ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ประกอบด้วยทักษะย่อย 1 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้น าและอิทธิพลทางสังคม และกลุ่มที่ 4 ทักษะ 
ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะย่อย 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี และทักษะ
การออกแบบและการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ การเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสังคมยุคดิจิทัล 
ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  
ส่งผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการด ารงชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญ 
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็ว 

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนพันธกิจที่ครอบคลุมมาตรฐาน 5 ด้าน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 จะพบว่ามาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเมื่อพิจารณาในมิติของการพัฒนาผู้ เรียน 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดด้านผลลัพธ์ผู้เรียนไว้ 3 ข้อ ได้แก่ (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
และ (3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก จากมาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียนข้างต้น ถือว่าเป็นบทความที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตามผลลัพธ์ผู้เรียนที่ก าหนด โดยมีหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปที่จะเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไป 

8.   ผลกระทบจากข้อ 7.1  และ 7.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   8.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม  
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
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ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ  ทั้ งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ  
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  
ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืน  
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง จากข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นมีความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามฐานในการออกแบบ
หลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นไปตามทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังในการพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามรูปแบบสวนดุสิต 

 
8.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดในมาตรา 6 ที่ระบุว่า
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา และ
จริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 - 2567  
มีชื่อเรียกว่า จิ๋ว แต่ แจ๋ว หมายถึง การท าในสิ่งที่รู้จริง ท าให้เล็ก ๆ แต่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์แบบ  
ให้มีประโยชน์เป็นแนวทางส าหรับอนาคตที่ดี เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง
สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ 1) ความหลากหลายทางการศึกษา  
เน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ท้าทายเพ่ือความยั่งยืน และการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
กับการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 2) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน เน้นความเสถียรของระบบ
สนับสนุนการท างาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก  
3) องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เน้นการสร้างและหล่อหลอมความเป็นสวนดุสิต เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นในงาน ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3  ด้านนั้น มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดความรอบรู้และสร้างเสริมทักษะรอบด้าน เปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระและการคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงให้เข้าใจศาสตร์ความรู้กับการประยุกต์ มีการคิดเชิงออกแบบ จัดล าดับความส าคัญ แก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ เพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืน และสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ 

9.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดส าหรับทุกหลักสูตรทุกคณะ
ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ รู้จริงในสิ่งที่ท า 
บุคลิกภาพเหมาะสม คิดแบบองค์รวมในเชิงตรรกะ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรถือเป็นแก่นส าคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นการก าหนด

ทิศทางของการศึกษาในการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัดการ
ศึกษาที่หลักสูตรมีความเหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่จะช่วยพัฒนาก าลังคนที่สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด้วยการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาและสาระความรู้ รวมทั้งทักษะของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือการเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ รู้จริงในสิ่งที่ท า บุคลิกภาพเหมาะสม คิดแบบองค์รวมในเชิงตรรกะ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ภายใต้ทิศทางแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย “จิ๋ว แต่ แจ๋ว” 
ที่หมายถึง การท าในสิ่งที่รู้จริง ท าให้เล็ก ๆ แต่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์แบบให้มีประโยชน์เป็นแนวทางส าหรับ
อนาคตที่ดี เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังสอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ 

1.3 วัตถุประสงค์   
การจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัต ถุประสงค์หลักในการพัฒนานักศึกษา 

ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน 

ตามวัฒนธรรมไทย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม 
1.3.2 มีความภาคภูมิใจรากเหง้าความเป็นสวนดุสิต มีความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย  

มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทย มีจิตใจเสียสละ และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือน
มนุษย์  

 1.3.3 มีความสามารถในวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ในยุคดิจิทัล รวมทั้งมีความสามารถสรุปองค์ความรู้และการสื่อสารด้วยภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3.4 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดแบบ
องค์รวมในเชิงตรรกะ ตลอดจนมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
   1.3.5 มีความสามารถปฏิบัติตนตามหลักพ้ืนฐานทางกฎหมาย  มีความเคารพสิทธิ คุณค่า 
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

1.1 ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา 
1.2 ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทั้งเชิงนโยบายของประเทศ  
รวมทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 

1.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
ของหลักสูตร 
1.2 รายงานผลการปรับแผน 
การด าเนินงานของหลักสูตร 

2. ปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ สื่อการ
สอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

2.1 มีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนจากผู้สอนและผู้เรียนในทุกภาค
การศึกษา 
2.2 การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

2.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
ของหลักสูตร 
2.2 รายงานผลการส ารวจการใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

             ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

เปิดสอนส าหรับนักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนหรือสอบไม่ผ่านในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือ 
เป็นไปตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปิดในภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 
3 หรือชั้นปีที่ 4 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

      ไมมี่ 
 

2. การด าเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  

2.2 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน การเรียนรู้นอกชั้นเรียน และการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์   

2.3 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) และสามารถเรียนนอกเหนือจากรายวิชาของหลักสูตรนี้ในกรณีที่มหาวิทยาลัย
มีข้อตกลงความร่วมมือในการลงทะเบียนข้ามสถาบันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

   30 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

      หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวน 10 รายวิชา มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยก าหนดให้เรียน จ านวน 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
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 รหัสวิชา   ชื่อวิชา     หน่วยกิต 
 1500202 ความเป็นสวนดุสิต     3(2-2-5) 

 Suan Dusit Spirit 
1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย    3(2-2-5) 

Thai Language Communication Skills 
1500123 ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่   3(2-2-5) 

   English for Modern Lifestyle  
1500124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล     3(2-2-5) 

   English for International Communication  
2500118 อาหารการกิน      3(3-0-6) 

   Food for Life 
2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน   3(2-2-5) 

   Lifestyle for Circular Economy  
2500120 คุณค่าของความสุข     3(3-0-6) 

   Values of Happiness  
 2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3(2-2-5) 
    Thai and Global Citizens 

4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ    3(2-2-5) 
Business Thinking Inspiration 

4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 
Living in the Digital Era  

 
 

3.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
 

1500202   ความเป็นสวนดุสิต       3(2-2-5) 
Suan Dusit Spirit 
ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญขององค์กร การสร้าง  

จิตวิญญาณความเป็นสวนดุสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากลแบบสวนดุสิต ความเคารพตนเอง
และผู้อ่ืน ความเข้าใจตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบนพ้ืนฐานความเป็นสวนดุสิต การท างาน  
บนรากฐานแห่งความประณีต รู้จริงในสิ่งที่ท า รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย 

History of Suan Dusit; understanding of organizational identities and expertise; 
building up Suan Dusit spirit; personality development and internationalization following Suan 
Dusit characters; self-respect and mutual respect; understanding and capability development 
of oneself based upon Suan Dusit spirit; work with refinement, thoroughness, passion and faith 
in the university 
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1500122  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย      3(2-2-5) 
Thai Language Communication Skills 
องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาไทยในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสังคม  

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
  Communication elements and process; Thai language in media; language and 
communication in society; listening, speaking, reading and writing skills practice in various 
contexts; techniques of writing Thai for specific purposes 

1500123 ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่      3(2-2-5) 
English for Modern Lifestyle         
ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
วิถีชีวิตสมัยใหม่โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries 

Basic English grammar and vocabulary used in modern lifestyle; English skills 
practice: listening, speaking, reading, and writing for communication in modern lifestyle; using 
technology to develop English skills for modern lifestyle by focusing on English Discoveries 
multimedia program 

1500124  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล      3(2-2-5) 
English for International Communication  
ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลางเพ่ือการสื่อสารสากล การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่านเพ่ือการท าแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

Intermediate English grammar and vocabulary for international communication; 
English skills practice: listening, speaking, reading, and writing at an intermediate level; listening 
and reading techniques for taking an English for international communication test; practicing 
English for international communication tests 

2500118 อาหารการกิน        3(3-0-6) 
  Food for Life  
  ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจ าวัน  วัตถุดิบ และส่วนประกอบในอาหาร การจัดการและ
การเก็บรักษาอาหาร การใช้เครื่องมือในการปรุง ประกอบและอุ่นอาหาร งานครัวเบื้องต้นในที่พักอาศัย 
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม โภชนาการและการออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร  
ตามแบบไทยและแบบสากล ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาหารการกิน  
ในปัจจุบัน 

Knowledge of food in daily life; raw materials and ingredients in food; food 
preparation and preservation; tools and equipment for cooking and reheating; basic kitchen 
work for household; food types; drinks; nutrition and food listing; Thai and international dining 
etiquette; food safety and sanitation; relevant regulations; current food trends 
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2500119   วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน     3(2-2-5) 
Lifestyle for Circular Economy  
ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะวิกฤติ

ของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ เ พ่ืออยู่กับธรรมชาติ การคิดเชิงวิเคราะห์  
โดยตลอดวัฏจักรชีวิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เศรษฐกิจหมุนเวียน  
ความตระหนักและแรงผลักดันสู่พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา 

Basic knowledge of environment and ecosystem; climate and climate change; 
natural resources and environment crises; learning how to live with nature; analytical thinking 
throughout a life cycle; general knowledge about Sustainable Development Goals; circular 
economy; awareness and drive for becoming a green citizen, and lifestyle into the circular 
economy; case studies 

2500120 คุณค่าของความสุข       3(3-0-6) 
  Values of Happiness   

ความสุข การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
อย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน สุนทรียภาพและการใช้ชีวิตเพ่ือความสุข 
การพัฒนากรอบความคิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมพลังอ านาจตนและให้คุณค่ากับ
ความสุข 
  Happiness; emotional management; techniques to increase happiness; 
techniques to build long-lasting relationship; the art of living by oneself; the art of living with 
others; aesthetic and happiness living; thinking development based on critical thinking, 
analytical thinking, and creative thinking, to empower oneself and value happiness 
 
2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก      3(2-2-5) 

Thai and Global Citizens 
สังคมอารยชนในศตวรรษที่ 21 พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของ
ประชาชนตามระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปกป้อง
ผลประโยชน์สาธารณะ จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต กฎหมายพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
  Civilized societies in the 21st century; citizenship of the borderless world; Thai 
and global citizenship; respect of cultural diversity; rights, liberty, equality, and duties of 
citizens of the governing states; self- responsibility and social responsibility; protection of the 
public interests; public volunteerism; good governance in practice; anti-corruption; basic laws 
for life, and learning through case studies 
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4000114 จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 
Business Thinking Inspiration 
ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและการสร้างอาชีพ  การเป็นผู้ประกอบการ

ในยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม จิตบริการ 
การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง เทคนิค  
การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี และกฎหมายธุรกิจ 

The importance of an economic system to living and job creation; 
entrepreneurship in Gig economy; discovering business opportunities; leadership and 
teamworking; service mind; time management; financial management; financial health; risks 
and risk management; media and contents creation techniques; marketing communication 
techniques; taxes; and business law 

4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล        3(2-2-5) 
 Living in the Digital Era   

ดิจิทัลกับการเรียนรู้ การคิดเชิงการออกแบบ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศดิจิทัล 

Digital and learning; design thinking; use of information and communication 
technologies in daily life; information technology security; digital law; and digital literacy 
         

3.2 อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

สวนดุสิตจากทุกคณะที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรง หรือสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาที่เปิดสอน มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการสอนเป็นทีม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดการเรียนรู้การสอนแบบโครงงาน
และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นต้น มีการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนและ 
แบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมุ่งเน้นใช้การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การด าเนินการ 
จัดกิจกรรม การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ให้อย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยทุธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง 

   1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 

PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต    
PLO 2 สามารถวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO 5 สามารถน าหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลในวิถี

ชีวิตในยุคดิจิทัล 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ

แก้ปัญหาตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
    (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 

       2.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล         

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็สวนดสุิต   

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษา
และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
3) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษา
จากต้นแบบ (Model) แลว้สรุปองค์ความรู้ 
4) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท า
กิจกรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การศึกษาจากผู้สอนที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เสียสละและจิตอาสาในระหวา่ง
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) การสังเกตพฤติกรรมในการ
แสดงออกในกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
3) การประเมินผลจากการให้
เหตุผลประกอบการอธิบาย 
4) การประเมินจากการปฏิบัติตน
ตามการแสดงออกถึงความเป็น
สวนดุสติ 
5) การประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน 

PLO 2 สามารถวางแผนและการ
บริหารจัดการในการใช้ชีวติได ้

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษากับ 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล         

การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบ องค์ความรู้จากเอกสาร 
กรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่าง (Activity-
Based Group Learning) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ศึกษาคน้คว้า เรียนรู้วธิีการ
แสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 
(Design Thinking)  
5) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษา
และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
6) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษา
จากต้นแบบ (Model) แลว้สรุปองค์ความรู ้

2) การประเมินจากชิ้นงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
3) การประเมินโดยสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 3 สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method) 
3)การเรียนรู้แบบแผนผังความคดิ 
(Concept mapping) เพื่อน าเสนอ
ความคิดรวบยอด และความเชือ่มโยงกัน
ของกรอบความคิด 
4) การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) สรุปและชี้
ประเด็นส าคัญจากการน าเสนองานของ
ผู้เรียน 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง
สถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และ 
หรือบทบาทสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะการอ่าน การเขียน การพดูและการ
ฟัง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได ้

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลจากการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์
ตามบทบาทสมมต ิ
3) การประเมินผลการฝึกปฏิบตัิ
ผ่านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
5) การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการท างานเปน็
ทีม 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่
ที่สะท้อนถึงความรับผดิชอบต่อ
สังคมและสิง่แวดล้อม 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 
(Design Thinking)  
3) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method) 
4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษา
และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง
สถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ในการ
แสดงความคิดทีส่ะท้อนต่อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เสียสละและจิตอาสาในระหวา่ง
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3) การประเมินจากชิ้นงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน  
4) การประเมินการน าเสนอ
กรณีศึกษา/กรณีตัวอย่างจากงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
5) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 5 สามารถน าหลักพืน้ฐานทาง
กฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method) 
3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษา
และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง
สถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ในการ
ใช้หลักกฎหมายในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้อง 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลจากการท า
กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
กฎหมายตามกรณีศึกษาที่ก าหนด 
3) ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
ก าหนด แบ่งบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจติอาสา 
ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูล
ในวิถีชีวิตในยุคดิจทิัล 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและการท างาน    
เป็นทีม 
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2) การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบ องค์ความรู้จากเอกสาร 
กับกรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่าง 
(Activity-Based Group Learning) 
3) การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสือ่ออนไลน์ 
การใช้ TV on demand การใช้  
e-Learning  ในห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped classroom) 

3) การประเมินการท ากิจกรรมใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
4) การประเมินทักษะการสื่อสาร
จากการเขียนรายงาน 
5) การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาตนเองและสงัคมตาม
กรณีศึกษา 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เชน่         
การวางแผนงาน การตัดสนิใจแก้ปัญหา 
การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิด
ในการท ารายงาน โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
3) อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ เชื่อมโยง 
เปรียบเทียบ องค์ความรู้จากเอกสารกับ
กรณีศึกษา/สถานการณ์ตัวอย่าง (Activity-
Based Group Learning) 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิง
ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต 
การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ 
น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได ้
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชงิออกแบบ 
(Design Thinking)  
6) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษา
และวิเคราะห์ตามโจทย์ที่ก าหนด 
7) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1) การสังเกตพฤติกรรม ความ
เสียสละและจิตอาสาในระหวา่ง
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3) การประเมินทักษะการสื่อสาร
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน 
4) การประเมินจากชิ้นงาน 
รวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน  
โครงการ ชิ้นงาน 
5) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  
6) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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PLO 8 สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับ
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่ด ี

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method) 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ศึกษาคน้คว้า เรียนรู้วธิีการ
แสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 
4) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) การประเมินจากกิจกรรมต่างๆ 
3) การประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน หรือ
การไปศึกษาดงูาน 
4) การประเมินผลความส าเร็จของ
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการ
ก าหนด แบ่งบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจติอาสา 
ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
5) การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

    

    2.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน (TQF) 

          1)  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
1.2) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีทัศนคติเชิงบวกในการด าเนินชีวิต 
1.3) มีความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 
1.4) เคารพสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1.5) มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและสังคม  
 

  2)  ความรู้ 
2.1) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
2.2) มีความรู้ ความเข้าใจการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสากลในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต 
2.3) มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวางแผนบริหารจัดการในชีวิตประจ าวันได้  
2.4) มีความรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารองค์กรและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
2.5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

  3)  ทักษะทางปัญญา 
3.1) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือ

การเสริมพลังอ านาจและการให้คุณค่าในประเด็นที่ศึกษา 
3.2) มีทักษะการวางแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า  
3.3) มีความสามารถในการประยุกต์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาใน

การด าเนินชีวิตยุคดิจิทัล  
3.4) มีความสามารถแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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3.5) มีความสามารถในการรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้ตามหลักโภชนาการ 
 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร 

4.2) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
4.3) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาท หน้าที ่และเสรภีาพของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น  
4.4) เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศและสังคมโลก 

 

  5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   
5.2) มีทักษะในการค านวณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ในการตัดสินใจอย่าง

สร้างสรรค ์ 
5.3) มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  
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  2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

ด้านความรู้ 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO 1 สามารถปฏิบัติตน 
ตามวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพ 
ของความเป็นสวนดุสิต    

                       

PLO 2 สามารถวางแผนและการ
บริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 

                       

PLO 3 สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

                       

PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิด
ใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

                       

PLO 5 สามารถน าหลักพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร 

Program Learning Outcomes 
(PLOs) 

 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

ด้านความรู้ 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจภายใต้
ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 

                       

PLO 7 สามารถวิเคราะห์และ 
ให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาตนเองและสังคม 
ตามกรณีศึกษา 

                       

PLO 8 สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่ดี 
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              2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (Courses) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1500202  ความเป็นสวนดุสิต         

1500122  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย         

1500123  ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่          

1500124  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล          

2500118         อาหารการกิน         

2500119 วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน         

2500120 คุณค่าของความสุข          

2500121  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก         

4000114  จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ          

4000115 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล          
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3. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 

หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นแบบเกรด มีระดับคะแนนที่
ระบุไว้ในรายละเอียดของ หมวด 4 การวัดและประเมินผล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)  

 
4. กระบวนการยืนยัน (Verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  การทวนสอบของรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด าเนินการในหลักสูตรที่มีโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   4.1.1 ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
   4.1.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชาดูแลการสอบประเมินข้อสอบ เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาและ
การให้คะแนนในแต่ละรายวิชา 
   4.1.3 ประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.1.4 ประเมินข้อสอบของรายวิชา โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในค าอธิบาย
รายวิชา 
   4.1.5  ผู้รับผิดชอบรายวิชาประชุมเพ่ือทวนสอบผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
  4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต ประเมินความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของหลักสูตรที่มีโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
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หมวดที ่5 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 รูปแบบการสอน Active Learning การสอนแบบ Team Teaching การสอนโดยใน

รูปแบบออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ   
      1.1.4 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

1.1.5 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
1.2 จัดเตรียมการด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แต่ละรายวิชา ให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน 
 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

    2.1.1 จัดอบรมและสัมมนาให้กับอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบ Active Learning  Flipped Classroom  
การประเมินรูปแบบ Authentic Assessment รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ให้สอดรับต่อการเรียนการสอนแนววิถีใหม่ 

      2.1.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธีการจัดการความรู้ เ พ่ือให้ เกิดการถ่ายทอด
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(SDU Directions) ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การพัฒนาบุคลิกภาพ และการท างานบนรากฐาน
แห่งความประณีต 

2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความรู้ และการประยุกต์ใช้เพ่ือให้เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.4 ส่งเสริมการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
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หมวดที ่6 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.   การก ากับมาตรฐาน 
 ก ากับมาตรฐานโดยกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท าหน้าที่วางแผน ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
ต่างๆ  

1.1.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

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

1.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชาครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

1.1.4 จัดท ารายงานผลด าเนินการของรายวิชาที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

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

1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับผู้สอนโดยจัดประชุมชี้แจงในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน  

1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระของรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

1.4 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

2.  บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ที่ก าหนด โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าวจะน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตด้วย 

 
2.2. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2.1 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.2.2 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิต 
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3.   นักศึกษา 

3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนว 
3.1.1 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยจัดอบรมให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงแนว

การสอน วิธีการสอน รวมทั้งการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาให้แก่นักศึกษา 
3.1.2 อาจารย์ผู้สอนต้องก าหนดชั่วโมงว่างเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาการได้และใช้ช่องทางในสื่อสังคมเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ ตลอดจนการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักศึกษา 
3.1.3 อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท าตารางบันทึกผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

เพ่ือติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
3.1.4 อาจารย์ผู้สอนวางแผนการจัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ทันต่อวิทยาการ

สมัยใหม่ 
3.2 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นหลักต่างๆ รวม 5 ด้าน ได้แก่  

3.2.1 ผู้สอน 
3.2.2 เนื้อหา 
3.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2.4 สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3.2.5 การวัดและการประเมินผลการเรียน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ มาประชุมสรุป
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

 
4.   อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 วางแผนจ านวนอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ภาคการศึกษา 
4.1.2 การก าหนดคุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนรับการฝึกอบรมในสาขาที่เก่ียวข้องกับการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
4.1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.1.5 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 

ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  

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

- จัดแนวทางการเรียนในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
- จัดกิจกรรมใหน้ักศึกษาได้ศึกษา 
องค์ความรู้เชิงประจักษ์ด้วยการศึกษา
จากสถานที่จริง 
- จัดกิจกรรมให้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจตามแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ท าโครงงานเป็นกลุ่มโดยศึกษา
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) เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรจากคณะกรรมการฯ  

5.2.5 วิพากษ์หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

5.2.6 ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ (ถ้ามี) และน าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

5.2.7 น าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.2) ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพิจารณารับทราบ ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) 

5.3  การจัดท ารายวิชา 

5.3.1 ออกแบบรายวิชาให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภาษาและวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยค านึงถึงเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ความเป็นสวนดุสิต รวมทั้งความทันสมัยของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จิ๋วแต่แจ๋ว 

5.3.2 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปสู่รายวิชา 

5.3.3 จัดท า มคอ.3 ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา สอดคล้อง
และทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 5.4  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

จัดประชุมอาจารย์เพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอนประจ าแต่ละรายวิชา ในลักษณะ Team Teaching 
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่ตรงกับวิชาที่เปิดสอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาประชุมชี้แจงการจัดท า มคอ.3 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป 
(Active Learning) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอนเน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนเรียนรู้  
จากการปฏิบัติทั้ ง ในและนอกห้องเรียน  (การทัศนศึกษานอกสถานที่ )  ทุกรายวิชาจะมี  มคอ.3  
ที่แสดงรายละเอียดของการเรียนการสอนก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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5.5  การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยประชุมหารือทบทวนแนวคิดและวิธีการใน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า มคอ .5 และชี้แจง
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเกี่ยวกับการจัดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชาและมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ ชี้แจงเงื่อนไขการ
ประเมินผลโดยใช้ระบบอิงกลุ่มหรือระบบอิงเกณฑ์ รวมทั้งชี้แจงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น การทดสอบกลางภาค การทดสอบปลายภาค การประเมินจากผลงานการประเมินจากการท า
รายงาน การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาโดยเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชานอกจากนี้  
มีการก าหนดให้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชาจะมีการชี้แจงแนวทางการประเมิน
ให้นักศึกษาได้รับรู้ก่อนเรียน 

 5.6  การก ากับ 

    คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน อาทิ  
เครื่องฉายภาพ  จอแอลซีดี และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้
เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้กระบวนการ
เรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 306 ห้อง โดยจ าแนกตามสถานที่
จัดการเรียนการสอน ได้ดังนี้   

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)    จ านวน  128 ห้อง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน     21 ห้อง 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี    จ านวน     50 ห้อง 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง   จ านวน     21 ห้อง 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก   จ านวน   37 ห้อง 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง   จ านวน   33 ห้อง 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน   จ านวน   16 ห้อง 
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ส่วนที่ 2 หนังสือ/ต ารา เอกสารประกอบการเรียน และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียน 
การสอน ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระความรู้ที่นักศึกษาควรได้รับจากการเรียนรู้นั้น มีทั้งรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ รูปแบบออฟไลน์ อาทิเช่น หนังสือ/ต าราเรียน ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นใช้ประกอบการเรียนรู้
รายบุคคล  ส่วนรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น การใช้ระบบ WBSC-LMS ( Work  Based Blended Learning & 
Technological Scaffolding  Learning Management System) ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับให้นักศึกษาเรียนรู้
ผ่านบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน และแบบทดสอบออนไลน์ และใช้ระบบ 
Microsoft Teams ในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

ส่วนที่  3 ห้องถ่ายทอดสด Online Learning Room ที่ รองรับการจัดการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์ รวมทั้งรองรับการสตรีมสดผ่าน Facebook หรือ YouTube ในระหว่างการฝึกอบรมออนไลน์ 
การใช้ Microsoft Teams ส าหรับการประชุมทางวิดีโอ และการบันทึกวิดีโอเพ่ือจัดท าคลิปการสอนหรือ 
สื่อออนไลน์อื่น ๆ 

ส่วนที่ 4 พ้ืนที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจัดพ้ืนที่ส าหรับการเรียนรู้และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้ง คาเฟ่ ไลบรา รี่  พ้ืนที่การเรียนเรียนรู้ร่วมกัน  
พ้ืนที่จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน 

 

6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 

6.2.1 ส ารวจความต้องการใช้หนังสือ ต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เพ่ือเสนอชื่อหนังสือ ต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยฯ
ด าเนินการจัดหาไว้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแหล่งค้นคว้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม
เพ่ือบริการอาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและประกอบการเรียนการสอน 

6.2.2 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและ 
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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6.3  การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 1. มีหนังสือและต ารา
ประกอบการเรียนการสอน
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา 

- อาจารย์ผู้สอนเขียนต าราหรือ
เอกสารประกอบการสอน 
แต่ละรายวิชา ล่วงหน้า เพ่ือให้มี
ต าราและเอกสารประกอบการ
สอนทีค่รบถ้วนในทุกรายวิชา 
 
- ส ารวจชื่อต าราหรือหนังสือที่
ต้องการใช้เพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการเรียนการสอนและ
การค้นคว้า 
 
 

- มีหนังสือและต าราทุกรายวิชาที่
เปิดสอน โดยนักศึกษาได้รับ
เอกสารก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
 
 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินการจัดซื้อ 
เพ่ือให้มีหนังสือและต ารา 
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา 

2. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการสอน 
ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา  

- ส ารวจข้อมูลจากอาจารย์และ
นักศึกษาในเรื่องของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียน
การสอนแต่ละรายวิชา 
 
-  จัดหาทีมผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน 

- มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อ
ความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
        (1) การประเมินจากการสังเกตการสอนของผู้สอน  
          (2) การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
        (3) การประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียน 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        (1) การพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        (2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        (3) การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต  

   ประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในภาพรวมโดยแยกเป็นรายวิชาจากแบบสอบถามออนไลน์ 
 2.2  โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา  

   ประเมินรายงานผลการด าเนินงานโดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  
           ประเมินจากความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต  
 
3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

  การประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด  
 

4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  4.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือให้ทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา   
 4.2 ประชุมวางแผนด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานการประเมินผล

และเสนอประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป จัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรแยกเป็น
รายวิชา 

 4.3 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
*********************************** 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ข 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาและ 
จัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 
 



50 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค 

 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ครั้งที่ 1/2564 
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. 

ประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting 
************************************ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.สุวมาลย ์    ม่วงประเสริฐ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.วิไล    รังสาดทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์   คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิชา   ฉิมพลี   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีนันท์ ประยูรศักดิ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรสีุดา   วงศ์วิเศษกุล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
8. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์  แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน 
9. ดร.พันธรักษ์    ผูกพันธ์   ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
10. ดร.ศุภศิริ    บุญประเวศ  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติต์วิมล คล้ายสุบรรณ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
12. นางจิร์ยาภรณ์   ศรีบุญรอด  เลขานุการรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ 
13 .นางสาวรัตติการณ์   ค าแก้ววันดี  เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งที่ประชุมทราบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 จึงจัดประชุมแบบออนไลน์ทาง Application Zoom Meeting ซึ่งกรรมการ
ทุกท่านได้แสดงตนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุมเรียบร้อยแล้วเป็นไปตาม
พระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มาตรา 9 ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง ข้อ(1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการร่วมประชุม และมอบหมายกรรมการและเลขานุการ ด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
การวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติ

จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
 
ทื่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
   - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2564 โดยมีการปรับปรุงรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันต่อสถานการณ์ต่างๆ มากยิ่งข้ึน มุ่งหวัง
เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ รู้จริงในสิ่งที่ท า บุคลิกภาพเหมาะสม 
คิดแบบองค์รวมในเชิงตรรกะ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี สามารถ
ด าเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาดังนี้ 
   1. มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม 
    2. มีความภาคภูมิใจรากเหง้าความเป็นสวนดุสิต มีความรักและศรัทธาต่อ
มหาวิทยาลัยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทย มีจิตใจเสียสละ และพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือแก่เพ่ือนมนุษย์ 
   3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล รวมทั้งมีความสามารถสรุปองค์ความรู้และการสื่อสารด้วยภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิด
แบบองค์รวมในเชิงตรรกะ ตลอดจนมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
    5.  มีความสามารถปฏิบัติตนตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และสังคมมีความเคารพสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สรุปสาระส าคัญของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
   1. ปรัชญา มุ่งส่งเสริมบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ รู้จริงในสิ่งที่ท า 
บุคลิกภาพเหมาะสม คิดแบบองค์รวมในเชิงตรรกะ แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เคารพใน
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คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ด ี

 2. วัตถุประสงค์   
     การจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1) มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน 
ตามวัฒนธรรมไทย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม 

2.2) มีความภาคภูมิใจรากเหง้าความเป็นสวนดุสิต มีความรักและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย  
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทย มีจิตใจเสียสละ และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือน
มนุษย์  

2.3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตในยุคดิจิทัล รวมทั้งมีความสามารถสรุปองค์ความรู้และการสื่อสารด้วยภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดแบบ
องค์รวมในเชิงตรรกะ ตลอดจนมีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 

2.5) มีความสามารถปฏิบัติตนตามหลักกฎหมาย  ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ
สังคมมีความเคารพสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 

3. รายวิชา จ านวน 10 รายวชิา รวม 30 หน่วยกิต มีชื่อรายวิชา ดังนี้   
3.1) ความเป็นสวนดุสิต      3(3-0-6) 
3.2) ทักษะการสื่อสารภาษาไทย     3(3-0-6) 
3.3) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1    3(3-0-6) 
3.4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2    3(3-0-6) 
3.5) อาหารการกิน      3(3-0-6) 
3.6) เศรษฐกิจในชีวิตดิจิทัล     3(3-0-6) 
3.7) ดิจิทัลกับชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
3.8) การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 3(2-2-5) 
3.9) พลเมืองภิวัฒน์      3(2-2-5) 
3.10) คุณค่าของความสุข      3(3-0-6) 

 4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร  
PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต    
PLO 2 สามารถวางแผนการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO 5 สามารถน าหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจภายใต้

ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใช้กระบวนการเรียนรู้ใน

การแก้ปัญหาตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
          PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยสามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
1) โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ และ 2) รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฯ จ านวน 10 รายวิชา (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต)  
รวม 30 หน่วยกิต ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.1 ควรเพ่ิมเติมจ านวนรายวิชาควรเพ่ิมจ านวนรายวิชาให้มีมากกว่า 10 รายวิชา เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกให้กับนักศึกษาที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการและทักษะที่แตกต่างกัน 
โดยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มวิชา เช่น กลุ่มวิชาภาษา ควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษในเนื้อหาด้านอ่ืน ๆ ที่แสดงให้
เห็นทักษะที่แตกต่างกับ 2 วิชาเดิม จ านวน 1-2 รายวิชา และกลุ่มวิชาความคิด ควรเพ่ิมเติมรายวิชาให้เป็น
ทางเลือกมากข้ึน เป็นต้น  
  1.2 ควรมี Keyword ในรายวิชา เช่น ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ 
การบริหารจัดการตนเอง การบริหารเวลา การบริหารการเงิน Design Thinking  และ Service Mind มีการ
กล่าวถึงในกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน และความเป็นมา แต่ไม่พบ Keyword ดังกล่าวในค าอธิบายรายวิชา
ควรระบุเพิ่มเติม 
  1.3 ควรเพ่ิมเติม Keyword หลัก ๆ ที่จ าเป็นโลกปัจจุบัน ส าหรับศตวรรษที่ 21 เช่น Design 
Thinking Critical Thinking และควรเพิ่มเติมวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดให้มากขึ้น หรืออาจจะแยกเป็นอีก 
1 รายวิชา เนื่องจากเป็นทักษะที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน 
  1.4 ควรปรับหน่วยกิตให้เป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากรายวิชาที่มีหน่วยกิตภาคทฤษฎี 3(3-0-6) ในความเป็นจริงเวลา
จัดการเรียนการสอนจะมีการท างานร่วมกัน มีการประยุกต์การท างาน มีการอภิปรายกลุ่ม ท ากรณีศึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหา จึงควรปรับเป็นหน่วยกิตแบบปฏิบัติ 3(2-2-5) และในบางรายวิชาที่มีหน่วยกิตทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้สื่อถึงการปฏิบัติดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะเขียนภาคปฏิบัติไว้ใน
รายละเอียดของวิชา (มคอ.3) แล้ว แต่ควรระบุค าที่เป็น keyword เช่น อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ไว้ใน
ค าอธิบายรายวิชาด้วย 
  1.5 ข้อเสนอแนะในการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบบข้ามสถาบันในรายวิชาที่มีความ
จ าเป็น เช่น รายวิชา Design Thinking กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในลักษณะความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน นอกจากนักศึกษาจะได้รับผลการเรียนรู้ตามข้อก าหนดของวิชาแล้ว นักศึกษายังได้ท างาน
ร่วมกัน และมีเครือข่ายระหว่างกันอีกด้วย โดยมีการยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  
  1.6 หมวดที่ 1 ข้อ 7 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นที่ต้องน ามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร ที่อธิบายถึงทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสถานการณ์อ่ืนๆ แต่ไม่ได้กล่าวถึง Stakeholder 
จึงควรเพ่ิมเติมในส่วนนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการได้มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 8 PLOs และเป็นประโยชน์ใน
การตอบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจน 
  1.7 หลักการของ OBE ประกอบด้วย (1) Outcome (2) Learning Approach และ (3) 
Assessment ซึ่งหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ นี้ ยังไม่เห็นข้อมูลที่สะท้อนข้อ (2) และ (3) จึงควรทบทวน
การ Mapping ระหว่าง PLOs กับ TQF เนื่องจากมีการเลือก TQF ซึ่งถือเป็น Sub TQF จ านวนกว่า 50 TQF 
ดังนั้น วิธีการ 
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ให้น า 50 Sub TQF มาจัด Grouping ใหม่ จากนั้นน ามาจัดเรียงเป็น K / S / A ใหม่อีกครั้ง จะท าให้สามารถ 
Mapping PLOs กับ TQF ได้ชัดเจน และสามารถเขียนรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
นอกจากนี้ POLs ควรจัดท า Sub PLOs เนื่องจาก PLOs ทั้ง 8 ข้อ มีเนื้อหากว้างมาก ยังไม่สามารถแสดง 
ให้เห็นรายละเอียดของแต่ละ PLO ได้อย่างชัดเจน 
  1.8 เพ่ิมเติมการเขียนความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา/อาจารย์ผู้สอน กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  
  1.9 กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผล ที่ก าหนดไว้มีความชัดเจนสมบูรณ์ แต่ควร
แสดงไว้ที่ Sup PLOs ด้วย 
  1.10 โครงสร้างของหลักสูตรที่จัดรายวิชาแบบบูรณาการศาสตร์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ  
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นว่า หากไม่ได้จัดตาม 4 กลุ่มวิชา จะสามารถแบ่งการบูร
ณาการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) Life & Digital  2) Communication และ 3) Identity ความเป็นสวนดุสิต 
 
 2. รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) - ไม่ได้ปรับแก้ไข 
  2. ทักษะในการสื่อสารภาษาไทย (Thai Language Communication Skills) - ไม่ได้ปรับแก้ไข 
  3. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1 (English for International Communication I) 
และ 
   4. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 2 (English for International Communication II)  
ทั้ง 2 รายวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      4.1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1 และ 2 เป็นรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องกัน
หรือไม่เนื่องจากชื่อวิชามีลักษณะคล้ายกัน โดยปกติวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จะไม่ก าหนดรายวิชาที่มี  
ความต่อเนื่องกัน  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1 เป็นการเรียนจากการปรับพ้ืนฐานโดยใช้งาน
โปรแกรม English Discoveries ต้องการให้นักศึกษาใช้โปรแกรมได้ สามารถสืบค้นและเรียนได้ตามอัธยาศัย 
แต่วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 2 เน้นไปที่การเรียนเพ่ือสนับสนุนการสอบ TOEIC ให้สามารถ 
สอบผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เน้นการสอนในลักษณะติวเตอร์ ดังนั้ น จึงควรเขียนให้ชัดเจนถึง 
ความแตกต่างของทั้ง 2 วิชา และระบุให้ชัดเจนถึงผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และนักศึกษามีการพัฒนาขึ้นอย่างไร 
และในส่วนของค าอธิบายรายวิชาระหว่างวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1 กับ 2 บางข้อความ  
มีความซ้ าซ้อนกัน ควรแก้ไขใหม่ให้ชัดเจน 
      4.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1 และ 2 มีการจัดการสอนที่มีภาคปฏิบัติอยู่ด้วย 
อาจจะพิจารณาปรับการเขียนจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอนใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการสอน  
      4.3 อาจแก้ไขชื่อวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับการสอนที่แตกต่างกัน ไม่ควรใช้ชื่อเดียวกัน 
      4.4 เงื่อนไขการเทียบคะแนนของวิชาภาษาอังกฤษฯ กรณีเทียบกับผลการสอบ TOEIC 
ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยของผู้ทรงฯ คือจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
       4.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1 และ 2 ไม่มีการต่อยอดจากกัน มีความซ้ าซ้อน 
       4.6 ให้พิจารณาหน่วยกิตอีกครั้ง  
  5. อาหารการกิน (Food in Life) ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะของการอยู่รอด 
กรณีหากนักศึกษาที่ท าอาหารไม่เป็นจะด ารงชีพได้อย่างไร รวมทั้งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับ Art และการ Living 
เพ่ิมเติม จะท าให้รายวิชาสมบูรณ์มากขึ้น 
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  6. เศรษฐกิจในชีวิตดิจิทัล (Digital Age Economy) เนื่องจากรายวิชา 3 หน่วยกิต จึงควร
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า เป็นวิชาที่อาจจะเน้นภาพใหญ่ของ
เศรษฐกิจแบบ Macro ฉะนั้นจึงให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเนื้อหา อาทิ ด้านการผลิตมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Start 
Factory หรือการขายมีเนื้อหาเกี่ยวกับ e-commerce หรือการบริการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Delivery และ
ค าอธิบายบางข้อความเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การออม การลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งไม่
สอดคล้องกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตว่า วิชาเศรษฐกิจในชีวิตดิจิทัล มีความซ้ าซ้อนกับวิชาดิจิทัลกับ
ชีวิตประจ าวัน จึงให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาจุดเน้นให้ชัดเจน เพ่ือแยกความแตกต่างของ 2 วิชานี้ และ
เขียนค าอธิบายรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องมากข้ึน หรือ พิจารณารวมทั้ง 2 วิชานี้ เป็น 1 วิชา 
  7. ดิจิทัลกับชีวิตประจ าวัน (Digital with Everyday Life) ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     7.1 ชื่อวิชากับค าอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้อง เช่น การกล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์  
จะมีความยากกว่าชีวิตประจ าวันที่ใช้งานจริง ซึ่งอาจจะปรับชื่อวิชาให้มีความกว้างเท่ากับเนื้อหาวิชา และ
ภาคปฏิบัติให้ก าหนดให้ชัดเจนว่าท าอะไร เช่น กรณีศึกษา อภิปราย เป็นต้น 
     7.2 วิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของ อาจปรับชื่อวิชาหรือเน้นค าอธิบายรายวิชา
ให้เป็น Life & Living in digital world โดยเขียนให้สื่อถึงการรู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดีย การเป็นวิชาที่เน้น 
Literacy อาทิ การท าธุรกรรมทางการเงินได้บนเครื่องบิน และเน้นผลการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถมองโลก 
ได้กว้างขึ้น ให้รับทราบข้อดีข้อเสียของโลกดิจิทัล  
     7.3 ยังไม่สามารถมองเห็นภาพของการปฏิบัติในค าอธิบายรายวิชา ตามหน่วยกิตท่ีก าหนด 
     7.4 ในค าอธิบายรายวิชาการสื่อสารในธุรกรรมทางการเงิน และการรู้เท่าทันดิจิทัล   
น่าจะเป็นทางเศรษฐกิจมากกว่าชีวิตประจ าวัน 
     7.5 จากข้อซักถามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจึงให้ข้อเสนอแนะว่า Stakeholder อาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
เช่น บริษัท AIS หรือ บุคคลที่มาจากชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาและนักศึกษาสามารถช่วยแก้ไข  
ให้ได้ รวมทั้งศิษย์เก่าท่ีมีงานท าในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ เป็นต้น 
  8. การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Inclusive Sustainable 
Under Circular Economy Concept) ซึ่งเป้าหมายของรายวิชานี้คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แต่ควร
เพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ CSR และอาจจะพิจารณาเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น 
Sustainability and Circular Economy   
  9. พลเมืองภิวัฒน์ (Civilization) ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     9.1 การเขียนค าอธิบายรายวิชาสะท้อนว่า เป็นภาคทฤษฎีทั้งหมด ควรปรับการเขียนใหม่
เนื่องจากมีภาคปฏิบัติรวมอยู่ด้วยทั้งกรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม ท างานกับชุมชน 
     9.2 ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหม่ ให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของวิชา เช่น Citizen in 21st 
Century World หรือ Citizen in 21st Century Era 
     9.3 เพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับการเป็นพลเมืองทางอินเทอร์เน็ต (Netizen) 

   9.4 กรณีศึกษาควรสะท้อนให้เห็นในภาพของสากลว่าประเทศอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร และไม่
ควรแสดงการชี้น านักศึกษา 

     9.5 ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้สอดคลล้องกับชื่อรายวิชาภาษาไทย  



59 

 

หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  10. คุณค่าของความสุข (Values of Happiness) ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
     10.1 ควรก าหนดกรณีศึกษาหรือภาคปฏิบัติเพ่ิมเติม และปรับการเขียนหน่วยกิตให้
สอดคล้อง 
     10.2 เพิ่มเติมเนื้อหาเทคนิคและศิลปะในการ coaching ซึ่งก าลังได้รับความนิยม  
     10.3 การเรียนวิชานี้ จะได้ทั้งความคิด (head) และคุณค่าทางจิตใจ (heart) ไปพร้อมกัน
ได้ จะต้องมีการปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ และควรจะต้องมีรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) น าเสนอให้
พิจารณาไปพร้อมกันจะท าให้มองเห็นภาพของวิชานี้สมบูรณ์มากขึ้น 
     10.4 การเข้าไปท างานร่วมกับชุมชน อยากให้มีการปฏิบัติ  
  11. ภาพรวมการด าเนินการรายวิชา ควรให้แต่ละวิชาเขียน CLOs ว่า ในวิชานี้เมื่อผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนจะท าอะไรเป็นและท าอะไรได้ มีผลการเรียนรู้อะไรที่ติดตัวไป จึงจะสามารถเรียบ
เรียงสาระของวิชาได้ รวมทั้งให้พิจารณาการตั้งชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องให้สอดคล้องกัน และ 
ชื่อรายวิชาต้องเป็นภาพรวมของค าอธิบายรายวิชาทั้งหมดได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   - ไม่มี - 
 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
        (นางจิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด)          (ผศ.ดร.จิตตว์ิมล    คล้ายสุบรรณ) 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 
 
    (นางสาวรัตติการณ์ ค าแก้ววันดี) 
        ผู้จดรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ง 

 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของสาระหลักระหว่าง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 กับ 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของสาระหลักระหว่าง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 

หน่วยกิตรวม 33 หน่วยกิต 
 

หน่วยกิตรวม 30 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวน 8 รายวิชา  
มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา 
ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดย
ก าหนดให้เรียน จ านวน 33 หน่วยกิต  
 
  
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจ านวน 10 รายวิชา  
มีลักษณะเป็นรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ 4 กลุ่มวิชา 
ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดย
ก าหนดให้เรียน จ านวน 30 หน่วยกิต    
 

 
เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่มวิชา โดยมีการ
ลดจ านวนหน่วยกิต คงเหลือวิชาละ 3 หน่วยกิต ที่เน้น
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท าให้ภาพรวมมีวิชา
เพ่ิมข้ึน จ านวน 2 รายวิชา  

1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)  
Suan Dusit Spirit  
พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต 
มารยาทอย่างไทยและการน าไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ชื่อว่า
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี พัฒนาการในวิชาการในสาขาท่ี
โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิต

XXXXXXX  ความเป็นสวนดุสิต   3(2-2-5) 
Suan Dusit Spirit  
ความเป็นมาของสวนดุสิต ความเข้าใจอัตลักษณ์และ
ความเชี่ยวชาญขององค์กร การสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นสวนดุสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล
แบบสวนดุสิต ความเคารพตนเองและผู้อื่น ความเข้าใจ
ตนเองและการพัฒนาศักยภาพแห่งตนบนพ้ืนฐานความ

 
-ปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต แต่ยังคงเน้นการเรียน
การสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับขึ้น เพ่ือเปิด
โอกาสในการสอดแทรกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอน  
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 

อนุบาลละอออุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรม
การบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งาม อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน บุคลิกภาพตามรูปแบบความ
เป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งม่ัน ทุ่มเท ในการ
ท างานด้วย ความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ท า 

เป็นสวนดุสิต การท างานบนรากฐานแห่งความประณีต  
รู้จริงในสิ่งที่ท า รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย 
 

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  
6(6-0-12)  
Thai for Being Scholars  
ใช้ภาษาเพ่ือความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะ
ของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง การอ่าน 
และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับ
ประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง ตั้งค าถาม วิเคราะห์ 
ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็น
ผู้รอบรู้ในการใช้ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบ
อาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม 

XXXXXXX ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3(2-2-5) 
Thai Language Communication Skills 
องค์ประกอบและกระบวนการสือ่สาร ภาษาไทยในสื่อ ภาษา
และการสื่อสารในสงัคม การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทยในบรบิทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทย
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
 

 
 
-ปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และเน้นการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเน้นทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาและการสื่อสารทางสังคม ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ สามารถใช้ภาษาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 4(4-0-8)  
English for Self-direction  
อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราว
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟัง
และอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและ

XXXXXXX ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ 
 3(2-2-5) 
English for Modern Lifestyle   
 ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้ในวิถี
ชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ

 
 
-ปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และเน้นการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
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ข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพเฉพาะทางของตนเอง เขียน
จดหมาย รวมถึงค าร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่อง
ใกล้ตัวและใจความส าคัญของเรื่องระหว่างการพูดคุย 

เขียนเพ่ือการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่
โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ English 
Discoveries 

- ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเน้นทักษะทางภาษาท่ีใช้
ในการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ โดยประยุกต์ใช้
โปรแกรมทางภาษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้งใน
และนอกชั้นเรียน 

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)  
English for Reflective Thinking  
ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้
รายละเอียดค าชี้แจงและค าแนะน าเรื่องที่ ตนเองรู้แก่ผู้อ่ืน 
เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และแสดง ความคิดเห็นในเรื่องที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมของไทยและของเจ้าของภาษา สนทนาโต้ตอบ
และพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่ว
และเป็นธรรมชาติ 

XXXXXXX ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
3(2-2-5) 
English for International Communication  
ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลางเพ่ือ 
การสื่อสารสากล การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้าน 
การฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับกลาง เทคนิคการฟัง
และการอ่านเพ่ือการท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากล การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 
 
-ปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และเน้นการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเน้นทักษะในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการท าแบบทดสอบและการฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล  
 

2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6)  
Civilized People Societies  
ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษา
อารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก 
และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย 
พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง

XXXXXXX พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(2-2-5) 
Thai  and Global Citizens 
สังคมอารยชนในศตวรรษท่ี 21 พลเมืองแห่งโลกไร้
พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของประชาชนตาม
ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อ

 
 
- การผสานเนื้อหาเป็นค าอธิบายรายวิชาของทั้ง 2 
รายวิชา และปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และเน้น
การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
- ปรับค าอธิบายรายวิชา โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
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สัมพันธ์กับระบบการเมือง การปกครอง กฎหมาย และ
รูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ศาสนา ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)  
Smart Thai and Global Citizens  
ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่
ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการปรับตัว ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิ
มนุษยชนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 

ตนเองและสังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  
จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการ
ทุจริต กฎหมายพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนการ
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 

อย่างมีความสุข  มีจิตสาธารณะ ยึดหลักธรรมมาธิบาล 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 4(2-4-6)  
Science and Mathematics in Daily Life  
การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต 
การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า สื่อ
สังคมออนไลน์กับการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการ
บูรณการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการท างาน 
 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)  
Digital Literacy  
แนวคิดเก่ียวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและ
ความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล 
ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนว
ปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมีสุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัล
คอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

XXXXXXX จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)  
Business Thinking Inspiration 
ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิตและ
การสร้างอาชีพ  การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ
แบบอาชีพอิสระ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ภาวะผู้น า
และการท างานเป็นทีม จิตบริการ การบริหารเวลา  
การบริหารจัดการเงิน สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง เทคนิคการสร้างสรรค์ 
คอนเทนต์และสื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี 
และกฎหมายธุรกิจ 
 
 
 
 
 
XXXXXXX การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 
Living in the Digital Era   
ดิจิทัลกับการเรียนรู้ การคิดเชิงการออกแบบ  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
ดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทัล 
 
 

 
 
 
-ปรับหน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต และเน้นการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
- การผสานศาสตร์ของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ ที่เน้นการน าความรู้ที่ได้เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
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- XXXXXXX อาหารการกิน 3(3-0-6) 
Food for Life  
ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจ าวันความรู้เกี่ยวกับ
อาหารในชีวิตประจ าวัน  วัตถุดิบ และส่วนประกอบใน
อาหาร การจัดการและการเก็บรักษาอาหาร การใช้
เครื่องมือในการปรุง ประกอบและอุ่นอาหาร งานครัว
เบื้องต้นในที่พักอาศัย ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม 
โภชนาการและการออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรม
การรับประทานอาหารตามแบบไทยและแบบสากล 
ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และอาหารการกินในปัจจุบัน 

 
 
 
-รายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือก
วัตถุดิบ การเก็บรักษา การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ประกอบอาหาร และสามารถน าไปประยุกตฺใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

- XXXXXXX วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
3(2-2-5) 
Lifestyle for Circular Economy  
ความรู้พื้นฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ภูมิอากาศและสภาวะด้านอากาศ ภาวะวิกฤติของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพ่ืออยู่
กับธรรมชาติ การคิดเชิงวิเคราะห์โดยตลอดวัฏจักรชีวิต 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน ความตระหนักและแรงผลักดันสู่
พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน กรณีศึกษา 

 
 
 
 
 
- รายวิชาใหม่ทีส่อดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

สรุปการปรับปรุง/พัฒนา 

- XXXXXXX คุณค่าของความสุข 3(3-0-6) 
Values of Happiness   
ศาสตร์แห่งความสุข ต้นทุนแห่งความสุข การจัดการทาง
อารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข เทคนิคการสร้าง
สัมพันธภาพอย่างยั่งยืน ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง 
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน สุนทรียภาพและการใช้ชีวิต
เพ่ือความสุข การพัฒนากรอบความคิดจากฐานความรู้
เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ 
และการคิดแบบสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมพลังอ านาจตนและ
ให้คุณค่ากับความสุข 

 
 
 
-รายวิชาใหม่ที่เน้นการให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีความสุขภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการคิดเป็นการ
เสริมสร้างความสุขให้เกิดข้ึน 
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ภาคผนวก จ 

 

ความเช่ือมโยงความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษากับรายวิชา 
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ข้อมูลการวิเคราะห์ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับบปรุง พ.ศ. 2564 
การจัดท า Stakeholders’ Requirements and Needs และการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders of the 

Program) 

ความต้องการ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
พ.ศ.2561 – 2580 

ประเทศมีความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะมุ่งเน้นการสร้างสมดลุ
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การขับเคลื่อนการด าเนนิงาน 
6 ยุทธศาสตร์ ที่มีเปา้หมายการพัฒนาประเทศ 
โดยการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พฒันาคนในทุกมิติและในทุก 
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สว่นรวม 

- มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อืน่ 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
- พัฒนาคนทุกชว่งวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
- มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
- เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เปน็นวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่  
- การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์สว่นรวม 
- เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
- การพัฒนาที่ยั่งยนืในทุกมิติ ทัง้มิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล  

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็สวนดสุิต    
PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 
PLO 5 สามารถน าหลักพืน้ฐานทาง
กฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561  
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความ
รอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสรา้งสมัมาอาชีพความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสงัคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ 
บากบัน่ และยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี 
- เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพฒันาหรือแก้ไข

-  มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 
-  รักความเป็นไทย 
- เรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
- ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนา 
- มีความสามารถในการแก้ไขปญัหาสังคม 
สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง 
ชุมชน สังคม และประเทศ 
- มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยืดหยุ่นในความ
ถูกต้อง 

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็สวนดสุิต    
PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders of the 

Program) 

ความต้องการ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 
ปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและ 
เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสงัคม และประเทศ 
- เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสนัติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประชาคมโลก 

- เสริมสร้างสันติสุขอย่างยัง่ยืน ในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประชาคมโลก 
- เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 

PLO 5 สามารถน าหลักพืน้ฐานทาง
กฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูลใน
วิถีชีวิตในยุคดิจิทลั 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 

3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่
เสริมสร้างความเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อ่ืน สังคมศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนนิชีวติอย่างมีคุณธรรม 
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
สถาบนัอุดมศึกษาอาจจัดวชิาศกึษาทั่วไปใน
ลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ 
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวชิา 
ที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกว่า 30 
หน่วยกิต 

- ให้คุณคา่ตนเอง ผู้อ่ืน 
- ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 
- มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- มีทักษะการสื่อสาร 
- เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และธรรมชาต ิ
- ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสงัคมโลก 

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็สวนดสุิต    
PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได ้
PLO 5 สามารถน าหลักพืน้ฐานทาง
กฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 
(Stakeholders of the 

Program) 

ความต้องการ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 
4. รายงานของ World Economic 
Forum ปี 2025 

ทักษะที่จ าเป็นสามารถแบง่ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก 
คือ  
- กลุ่มที่ 1 ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา 
ประกอบด้วยทักษะย่อย 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์และทักษะดา้นนวัตกรรม ทักษะ
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  
ทักษะความคิดสรา้งสรรค์และการริเร่ิมสิ่งใหม่ 
และทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการระดมความคิด  
- กลุ่มที่ 2 ทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเอง
ประกอบด้วยทักษะย่อย 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการรับมือกับ
ปัญหา อดทนต่อความกดดนั ทกัษะการปรับตัว 
-  กลุ่มที่ 3 ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น
ประกอบด้วยทักษะย่อย 1 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การเป็นผู้น าและอิทธิพลทางสงัคม  
-  กลุ่มที่ 4 ทักษะด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ทักษะย่อย 2 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้ ดูแล 
และจัดการเทคโนโลยี และทักษะการออกแบบ
และการเขียนโปรแกรม 

- ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น 
- ทักษะด้านนวัตกรรม 
- ทักษะการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อน 
- ทักษะการคิดเชิงวิพากษ ์
- ทักษะความคิดสรา้งสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่ 
- ทักษะการใช้เหตุผล  
- ทักษะการตัดสนิใจ 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
- ทักษะด้านเทคโนโลย ี
- ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน 
- ทักษะการปรับตวั 
- ทักษะการระดมความคิด 
 

PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูลใน
วิถีชีวิตในยุคดิจิทลั 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 

5. ทักษะส าคัญแห่งศตวรรษที่ 21 - ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่  
คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มวีิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี  เต็มใจร่วมมือ 
-  ทักษะสารสนเทศ สือ เทคโนโลยี ได้แก่ 
อัพเดททุกข้อมูลข่าวสาว รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร 

- พัฒนาอาชีพ 
- แก้ปัญหาเป็น 
- มีความเป็นผูน้ า 
- มีความยืดหยุ่น 
-  ฉลาดสื่อสาร 
- รู้จักปรับตัวและรับผิดชอบหนา้ที ่
-  คิดสร้างสรรค์และใส่ใจนวัตกรรม 

PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได ้
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 
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72 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 

(Stakeholders of the 
Program) 

ความต้องการ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 
-  ทักษะชีวิตและอาชีพ  ได้แก่ มีความยืดหยุ่น 
รู้จักปรับตัว  ริ่เริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง   
รู้จักเข้าสังคม   เรียนรู้วุฒนธรรม มีความเป็น
ผู้น า รบัผิดชอบหน้าที่ พัฒนาชพี หมั่นหาความรู้
รอบด้าน 

- รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูลใน
วิถีชีวิตในยุคดิจิทลั 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 

6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สวนดุสติ พ.ศ. 2558  
 

มหาวิทยาลยัมุ่งหวังให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
มีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญาและจริยธรรม เปน็ผู้ใฝ่รู้ มี
วิจารณญาณ มีจติใจเสียสละ มบีุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีความส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมทีศิทางคือ จิ๋ว แต่ 
แจ๋ว  ซึ่งมีแนวทางแห่งค่านยิม  ได้แก่  
การปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด บุคลิกภาพที่
โดดเด่น องค์กรที่มีความโปร่งใส และการท างาน
บนรากฐานแห่งความประณีต 

- มีคุณธรรมก ากับความรู้ 
- เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม 
- มีจิตใจเสียสละ 
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
- เป็นผู้ใฝ่รู ้
- มีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- มีวิจารณญาณ 
 

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็สวนดสุิต    
PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได ้
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา  

7.ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: 
จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ.2563-2567 
 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังสอดผสาน
กับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์  
3 ด้าน คือ  
- ความหลากหลายทางการศึกษา เน้นการพฒันา
หลักสูตรที่ท้าทายเพื่อความยั่งยนื และ 

- จัดล าดับความส าคัญ 
- มีความรอบรู้และสร้างเสริมทกัษะรอบด้าน  
- เปิดกว้างทางความคิดอยา่งอิสระและการคิด
สร้างสรรค ์
- สามารถลงมือปฏิบัติงานจริงให้เข้าใจศาสตร์
ความรู้กับการประยุกต ์

PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได ้
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
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73 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 

(Stakeholders of the 
Program) 

ความต้องการ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 
การผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในและ 
นอกชั้นเรียนกับการเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์  
- การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน  
เน้นความเสถียรของระบบสนบัสนุนการท างาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่สร้างสรรค์ 
การเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก  
- องค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เนน้การ
สร้างและหล่อหลอมความเปน็สวนดุสิต เพิ่มขีด
ความสามารถทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมุ่งมั่นในงาน 

- มีการคิดเชิงออกแบบ 
- แก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ เพื่อความอยู่รอด 
อย่างยั่งยืน และสอดรับกบัชีวิตวิถีใหม่ 
 

ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูลใน
วิถีชีวิตในยุคดิจิทลั 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา  

8. ผู้ประกอบการ/ผู้ใชบ้ัณฑิต  
  

- คิดเป็น ท าเปน็ เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม  
- มีความรู้ทันสมัย  ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาตน พฒันางานพัฒนา
สังคม  
- มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน
และท าหนา้ที่เปน็พลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม  
-  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเปน็หมู่คณะ  
- รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เปน็อย่างดี  
- มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร  
- การแต่งกายสุภาพ สะอาด และถูกกาลเทศะ 
- มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี 
- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

- การแต่งกายเรียบร้อยและถูกกาลเทศะ 
- มีจรรยาบรรณ คุณธรรม  จริยธรรม 
- คิดเป็น ท าเป็น  
- กล้าแสดงออก 
- เป็นผู้ใฝ่รู้พัฒนาตนเอง 
- สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
- มีทักษะการบริหารจัดการและการท างาน 
- ความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
- มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
- มีความละเอียดรอบคอบ 
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร 
- ก้าวทันเทคโนโลยี 
- เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
 

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเปน็สวนดสุิต    
PLO 2 สามารถวางแผนการบริหาร
จัดการในการใช้ชีวิตได ้
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได ้
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้ข้อมูลใน
วิถีชีวิตในยุคดิจิทลั 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
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ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร 

(Stakeholders of the 
Program) 

ความต้องการ/ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
(Needs/Requirements) 

สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Sum of Needs) 

ความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

(Corresponding PLOs) 
- มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก 
- มีความอดทนและสู้งาน 
- ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ความสามารถในการปรับตวัเข้ากับเพื่อน
ร่วมงาน 
- ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ 
- มีสัมมาคาราวะต่อผู้อื่น 
- มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 
- มีเมตตา  กรุณา และช่วยเหลือผู้อื่น 
- ก้าวทันเทคโนโลย ี

PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
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การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) 
 

Content Knowledge Skill Attitude Course 

PLO 1 สามารถปฏิบัตตินตาม
วัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึง
บุคลิกภาพของความเป็นสวนดสุิต 

- ความเป็นสวนดสุิต 
- อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- วัฒนธรรมสวนดุสิต 
- วัฒนธรรมไทยด้านภาษา 
- วัฒนธรรมด้านอาหาร 
- อาหารกับการด ารงชีวติ 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- การจัดการทางวฒันธรรม 
- ความแตกต่างของวัฒนธรรม 
- กฎระเบียบ วินัย แนวปฏบิัติของ
มหาวิทยาลยั 

- บุคลิกภาพทีโ่ดดเด่น 
- การท างานบนรากฐานแห่งความ
ประณีต 
- การวางตัวและการแต่งกายเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
- บริหารจัดการตามแบบคนสวนดุสิตโดย
ค านึงถึงความแตกต่าง  
-ความสามารถในการแสวงหาความรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

- มีความซื่อสัตย ์
- สุนทรียภาพ 
- มีจิตสาธารณะ 
- มีคุณธรรมก ากับความรู ้
- มีวิจารณญาณ 
- มีจิตใจเสียสละ 
- เคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย ์
- มุมมองเชิงบวก 
- มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
- รักและศรัทธาในมหาวิทยาลัย 

- ความเป็นสวนดสุิต 
- อาหารการกิน  
 

PLO 2  สามารถวางแผนการ
บริหารจัดการในการใช้ชีวติได้ 

- หลักการเป็นผู้ประกอบการเบือ้งต้น 
- หลักการจัดการด้านวัตถุดบิและ
ส่วนประกอบในอาหาร 
- องค์กรและการจัดการ/การบริหารองค์การ 
- จิตวิทยาองค์การ 
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 
- การจัดการการด าเนินชีวิต 
- การลงทุน การออม  
- การบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารทรัพยากร 
- การจัดการเกี่ยวกับอาหาร 
- ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข 
- ต้นทุนแห่งความสุข 
- การจัดการทางอารมณ ์
- เทคนิคการสร้างความสุข  

- ภาวะผูน้ า 
- ทักษะการท างานเป็นทีม  
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
- การบริหารจัดการเวลา 
- วางแผนการจัดการการเงิน 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ทักษะการออม/เลือกรูปแบบการออม 
- ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

- ทัศนคติเชิงบวก 
- จิตบริการ 
- ความรับผิดชอบ 
- การเสริมพลังอ านาจ 
- การใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 
- มีเจตคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยน
ตนเอง 
- การเห็นคุณค่าของตนเอง 

- ความเป็นสวนดสุิต 
- อาหารการกิน  
- คุณค่าของความสุข   
- จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  
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Content Knowledge Skill Attitude Course 

- ความปลอดภัยดา้นอาหารและ
สุขาภิบาล 
- การออกแบบรายการอาหาร 

PLO 3 สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 

- องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร 
- หลักการเขียนภาษาตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน 
- หลักการเขียนสรุปความ ย่อความ  
ขยายความ 
- หลักการใช้ภาษาในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
- การเขียนอย่างสร้างสรรค์ 
- ไวยากรณ์และค าศัพท์เพื่อการสื่อสาร 
- ความรูท้างภาษาอังกฤษเพื่อพิชติ TOEIC 
- การใช้ภาษาอังกฤษระดับตน้ในการสื่อสาร 

- ทักษะการพูดอย่างมปีระสทิธภิาพ 
- ทักษะการเขียน 
- ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
เบื้องต้นและการสื่อสารสากล 
- ทักษะการอ่าน การแปล การฟัง
ภาษาอังกฤษ 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อทักษะด้านภาษา 

- สุนทรียภาพทางภาษา 
- ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
- รักในการเรียนรู้ด้านภาษา 

- ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิต
สมัยใหม่  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล  
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PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิด
ใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- หลักนิเวศวิทยา (Ecology)  
- เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) 
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การปล่อยของเสีย/Law Carbon 
- แนวคิดลดขยะให้เป็นศนูย์ (Zero 
Waste)  
- ภูมิอากาศและสภาวะดา้นอากาศ 
- หลักการการระมัดระวังดูแลรกัษาโรค 
- อาหารและวิถีชีวิต 
- ชีวิตและสุขภาพ 
- วัฒนธรรมอาหาร 
- ความปลอดภัยทางสุขอนามัย 
- พลเมืองสีเขียวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

- ทักษะการวางแผนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- ทักษะการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ 

- ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
- ความตระหนักต่อการรัก
สิ่งแวดล้อม 
- การน าทรัพยากรมาใช้อย่าง
คุ้มค่า 
- หวงแหนธรรมชาติและต้องการ
รักษาธรรมชาต ิ
- จิตส านึกในความรับผิดชอบตอ่
สังคม 
- ป้องกันประโยชน์สาธารณะ 
- มีจิตสาธารณะ 
 

- อาหารการกิน  
- วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
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Content Knowledge Skill Attitude Course 

PLO 5 สามารถน าหลักพืน้ฐาน
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

- หลักพื้นฐานกฎหมายทั่วไป 
- รัฐธรรมนูญ (สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค 
เท่าเทียม-หน้าที่พลเมือง ภารดรภาพ 
ประชาธิปไตย) 
- หลักธรรมาภิบาล และการต่อต้าน 
การทุจริต 
- กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบที่เก่ียวข้อง
ทางดา้นอาหาร (กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค) 
- กฎหมายออนไลน์  (พรบ. คอมพิวเตอร์) 
- ระบบและสิทธดิ้านสุขภาพ 
- กฎหมายดิจิทัล 
- กฎหมายท่องเที่ยว 
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม  
- กฎหมายธุรกิจ/ภาษี 

- การสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
- มนุษยสัมพนัธ ์
- บุคลิกภาพที่ด ี
 

- มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
- ความยุติธรรม 
- เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
- เคารพกฎหมาย 

- พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
- จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ 
 
 

PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจภายใต้
ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทลั 

- การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนั 
- การใช้ภาษาในยุคดิจิทัล 
- หลักความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ความรู้ด้านเทคนิคการค้นคว้าโดยใช้
อุปกรณ์เทคโนโลย ี
- การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
- การสร้างสรรค์คอนเทนต์และสื่อ 

- ทักษะการคิดเชิงการออกแบบ 
- ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล/การคิด 
เชิงสร้างสรรค์  
- การออกแบบนวัตกรรม  
- เทคนิคน าเสนอ 
- การใช้มือถือในชีวิตประจ าวัน 
- การเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารทาง
การตลาด 
- การใช้เทคโนโลยี/โปรแกรมเพื่อใช้ฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ 

- การตัดสินใจอย่างมี
วิจารณญาณภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ 
- รู้เท่าทันสื่อ 
 

- ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษส าหรับวิถีชีวิต
สมัยใหม่  
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล  
- จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ  
- การใช้ชีวิตในยุคดิจทิัล 
 
 

PLO สามารถวิเคราะห์และให้7
เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการ

-หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

- ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
- ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 

- กรอบความคิด (Mind Set) 
- ศิลปการพัฒนาทางอารมณ ์

- คุณค่าของความสุข 
- พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
- การใช้ชีวิตในยุคดิจทิัล  
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แก้ปัญหาตนเองและสงัคมตาม
กรณีศึกษา 

- หลักการเกี่ยวกับการเงิน การออม  
การลงทุน 
-ศิลปการพัฒนาทางอารมณ ์ 
-ภูมิคุ้มกันทางใจ 

–การคิดอย่างเป็นระบบ - มีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
  
 

 

PLO 8 สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้อง
กับการเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ด ี

- สังคมอารยะชนในศตวรรษที่ 21 
- พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน 
- หน้าที่พลเมืองไทย 
- หน้าที่พลเมืองโลก 
- หลักการวางตัว กาลเทศะ มารยาททาง
สังคม 
- กฎระเบียบ วินัยในสังคม 
- การจัดการทางวฒันธรรม/ความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม 
 

- การวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- บุคลิกภาพที่ด ี
- ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 
- การเป็นพลเมืองที่ด ี

- จิตสาธารณะ 
- สุนทรียภาพ 
- การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม 

- วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
- พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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การก าหนดผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลกัสตูร (PLOs) 

รายวิชา ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (PLOs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

xxxxxxx ความเปน็สวนดุสิต 
(Suan Dusit Spirit)  
3(2-2-5) 
ความเป็นมาของสวนดสุิต ความเข้าใจอัตลักษณ์
และความเชี่ยวชาญขององค์กร การสร้างจิต
วิญญาณความเป็นสวนดสุิต การพัฒนาบุคลิกภาพ
และความเปน็สากลแบบสวนดสุิต ความเคารพ
ตนเองและผู้อื่น ความเข้าใจตนเองและการพัฒนา
ศักยภาพแห่งตนบนพื้นฐานความเป็นสวนดุสิต 
การท างานบนรากฐานแห่งความประณีต รู้จริงใน
สิ่งที่ท า รักและศรัทธาในมหาวทิยาลัย 

CLO1 สามารถอธิบายหลักการความเป็นสวนดสุิตในมิติตา่ง ๆ ได้ (PLO 1) 
CLO2 สามารถบริหารจัดการตามแบบคนสวนดุสิตได้โดยค านงึถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (PLO 1, 2) 
CLO3 สามารถแสดงออกถึงบุคลิกภาพตามแบบสวนดสุิตได้ (PLO 1) 
CLO4 สามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนต่อมุมมองเชิงบวกต่อ
มหาวิทยาลยัได้ (PLO 1, 2) 

        

xxxxxxx ทักษะการสื่อสารภาษาไทย  
(Thai Language Communication Skills)  
3(2-2-5) 
องค์ประกอบและกระบวนการสือ่สาร ภาษาไทย
ในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสงัคม การฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบรบิท
ต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตาม
วัตถุประสงค์การใชง้าน 

CLO 1  สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบกระบวนการสื่อสาร (PLO 3) 
CLO 2  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัและการประกอบ
อาชีพได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม (PLO 3) 
CLO 3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(PLO 6) 

        

xxxxxxx ภาษาอังกฤษส าหรับวถิีชีวิตสมัยใหม่  
(English for Modern Lifestyle) 3(2-2-5) 
 ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับต้นที่ใช้
ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ การพัฒนาทกัษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมยัใหม่ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

CLO 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษระดับต้นในการสื่อสารในวิถีชีวติสมัยใหม่ได้ 
(PLO 3)   
CLO 2 เข้าใจไวยากรณ์เบื้องตน้และความหมายของค าศัพท์ทีใ่ช้ในการสื่อสารใน
วิถีชีวิตสมัยใหม่ (PLO 3)  
CLO 3  ใช้โปรแกรมฯ English Discoveries ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้าน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ระดบั Basic 3 เพื่อการสื่อสารในวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้ 
(PLO 3, 6)  
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รายวิชา ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (PLOs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ส าหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่โดยเน้นการใช้งาน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries 
xxxxxxx ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  
(English for International Communication) 
3(2-2-5) 
ไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เพื่อการสื่อสารสากล การพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อา่น และเขียนใน
ระดับกลาง เทคนิคการฟังและการอ่านเพื่อการท า
แบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
การฝึกปฏิบัติด้วยแบบทดสอบสอบภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล  

CLO 1 เข้าใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลในระดบั CEFR B1 ได้ (PLO 3) 
CLO 2 เข้าใจไวยากรณ์และความหมายของค าศัพท์ที่พบในการสื่อสาร สากล
หรือในแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลได้ (PLO 3)  
CLO 3 ใช้โปรแกรมฯ English Discoveries เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ระดบั Intermediate 1 ในดา้นการสื่อสารสากลได้  
(PLO 3, 6)  

        

xxxxxxx  อาหารการกิน  (Food for Well-
being) 3(2-2-5) 
ความรู้เกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจ าวนั วัตถุดิบ
และส่วนประกอบในอาหาร การจัดการและ 
การเก็บรักษาอาหาร การใช้เครื่องมือในการปรุง
ประกอบและอุ่นอาหาร งานครัวเบื้องต้นในที่พัก
อาศัย ประเภทอาหาร เคร่ืองดื่ม โภชนาการ และ
การออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรมในการ
รับประทานอาหารตามแบบไทยและแบบสากล 
ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายที่
เก่ียวข้อง และการกินอาหารในปัจจุบนั 

CLO 1 อธิบายบทบาทและความส าคัญของอาหารกับการด ารงชีวิตได้ (PLO 1, 2) 
CLO 2 น าเสนอเร่ืองราวอาหารสวนดุสติ และวฒันธรรมในการรับประทาน
อาหาร ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันได้ (PLO 1, 2)  
CLO 3 ประยุกต์ใช้หลักการจัดการวัตถุดิบและส่วนประกอบในอาหารตลอดจน
งานครัวเบื้องตน้ ในการเลือก เตรียม เก็บ ปรุงประกอบ และอุ่นอาหาร (PLO 2) 
CLO 4 ประยุกต์ใช้หลักการด้านความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล ตลอดจน
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อบริโภค (PLO 2, 4) 
CLO 5 ออกแบบรายการอาหารได้อย่างเหมาะสม ทั้งในดา้นคณุค่าทาง
โภชนาการ ทางเศรษฐกิจ ทางสงัคม และคุณค่าทางวฒันธรรม (PLO 2)  

        

xxxxxxx วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Lifestyle for Circular Economy) 3(2-2-5) 
ความรู้พื้นฐานเร่ืองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ภูมิอากาศและสภาวะดา้นอากาศ ภาวะวิกฤติของ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ

CLO 1 เกิดความรู้สึกหวงแหนธรรมชาติและต้องการรักษาธรรมชาติให้อยู่อย่าง
ยั่งยืน (PLO 4)   
CLO 2 เกิดการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์อยา่งคุ้มค่า สอดรับกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศ (PLO 4) 
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รายวิชา ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (PLOs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

เรียนรู้เพื่ออยู่กับธรรมชาติ การคิดเชิงวิเคราะห์
โดยตลอดวัฏจักรชีวิต ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน ความตระหนักและแรงผลักดันสู่
พลเมืองสีเขียวและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา 

CLO 3 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของปัญหาสิง่แวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (PLO 4, 8) 
CLO 4 สร้างระบบความคิดเชิงวิเคราะห์ โดยตลอดวัฏจักรชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวติามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (PLO 4, 8) 
CLO 5 เข้าใจและด าเนนิชีวิตเปน็พลเมืองสีเขียวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (PLO 4, 8) 

xxxxxxx คุณค่าของความสุข (Values of 
Happiness) 3(3-0-6) 
ศาสตร์แห่งความสุข ตน้ทุนแห่งความสุข  
การจัดการทางอารมณ์ เทคนิคการสร้างความสุข 
เทคนิคการสร้างสัมพนัธภาพอย่างยั่งยนื ศิลปะ
การใช้ชีวิตด้วยตนเอง ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
สุนทรียภาพและการใชช้ีวิตเพื่อความสุข  
การพัฒนากรอบความคิดจากฐานความรู ้
เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
วิเคราะห์ และการคดิแบบสร้างสรรค์ เพื่อเสริม
พลังอ านาจตนและให้คุณค่ากับความสุข 

CLO 1 สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตร์แห่งความสุขและศาสตร์อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  (PLO 7) 
CLO 2 สามารถคิดเชิงวพิากษ์ คิดวิเคราะห์ และคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อน าไปใช้
ในออกแบบความสุขและสร้างแผนที่ความสุขได้อยา่งเหมาะสม (PLO 2, 7) 
CLO 3 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับศาสตร์แห่ง
ความสุขและศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวขอ้งไปใช้ในการวิเคราะห์ วิพากษ ์กรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอยา่งได้อย่างเหมาะสม (PLO 2, 7) 

        

xxxxxxx พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(Thai and Global Citizens) 3(2-2-5) 
สังคมอารยชนในศตวรรษท่ี 21 พลเมืองแห่ง
โลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก การเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิทธิ เสรภีาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ของประชาชนตามระบอบการเมือง 
การปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 

CLO 1 อธิบายประวัติ ความเป็นมาของสังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก (PLO 8)       
CLO 2 อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมอารยชนสู่การเป็นพลเมืองโลก
ในศตวรรษท่ี 21 (PLO 8)       
CLO 3 อธิบายเกี่ยวกับ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของ
ประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก (PLO 5, 8)      
CLO 4 วิเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลกในมิติ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (PLO 7, 8)  
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รายวิชา ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสตูร (PLOs) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ  
การต่อต้านการทุจริต กฎหมายพื้นฐานใน 
การด ารงชีวิต ตลอดจนการเรียนรู้ผ่าน
กรณีศึกษา 

CLO 5 ปฏิบัติตนตามวิถีสังคมไทยเชื่อมโยงกับพลเมืองโลกโดยค านึงถึงการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ (PLO 8)   

xxxxxxx จุดประกายความคิดเชิงธุรกิจ (Business 
Thinking Inspiration) 3(2-2-5)  
ความส าคัญของระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิต
และการสร้างอาชีพ  การเปน็ผูป้ระกอบการใน 
ยุคเศรษฐกิจแบบอาชีพอิสระ การแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจ  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     
จิตบริการ การบริหารเวลา การบริหารจัดการเงิน 
สุขภาวะทางการเงิน ความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง เทคนิคการสรา้งสรรค์คอนเทนต์และ
สื่อ เทคนิคการสื่อสารทางการตลาด ภาษี และ
กฎหมายธุรกิจ 
 

 

CLO 1 น าความคิดเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจที่มีต่อการใช้ชีวิต มาหาแนวทางการ
สร้างอาชพีและเปน็ผูป้ระกอบการในยุคเศรษฐกิจแบบอาชพีอิสระ โดยสามารถ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ (PLO 2, 6) 
CLO 2 สามารถหาช่องทางและแนวทางในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ         
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ โดยใชค้วามรู้ด้านภาษี
ธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ เพื่อวางแผนสุขภาวะทางการเงิน โดยวิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยงได้  (PLO 2, 5, 6) 
CLO 3 สามารถท างานเปน็ทีม มีการพัฒนาภาวะผู้น า ใช้เคร่ืองมือ/เทคนิคที่ใช้
ในการบริหารเวลาได้ รวมทั้งมีจติบริการ (PLO 2)  
CLO 4 บริหารจัดการการเงินภาคธุรกิจภายใต้ข้อมูลที่มีอย่างจ ากัดและวางแผน
การเงินส่วนบุคคลได้ (รายรับ รายจ่าย การลงทนุ การออม และภาษีส่วนบุคคล) 
(PLO 2)     
CLO 5 สามารถเขียน Business Model ได้ (PLO 2, 6) 

        

xxxxxxx การใช้ชวีิตในยุคดิจิทลั 
(Living in the Digital Era) 3(2-2-5) 
ดิจิทัลกับการเรียนรู้ การคิดเชิงการออกแบบ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนัความมัน่คงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฎหมายดิจทิัล และการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศดิจิทลั  
 

CLO 1 อธิบายกระบวนการออกแบบความคิด ทีผ่สมผสานการคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) และพัฒนา
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (PLO 7) 
CLO 2 อธิบายทฤษฎี หลักการเรียนรู้ดิจิทัล และการใชช้ีวิตในยุคดิจิทัล  
(PLO  6) 
CLO 3 วิเคราะห์ แยกแยะ และรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิทลั (PLO 7) 
CLO 4 แก้ปัญหาในการปฏบิัติงาน และการใช้ชีวติในยุคดิจิทลั โดยการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (PLO  6) 
CLO 5 ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎี และหลักการเรียนรู้ดิจิทัล  
เพื่อน าไปใช้ในการปฏบิัติงานและการใช้ชวีิตในยุคดิจิทลั (PLO7) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 

PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต    
PLO 2 สามารถวางแผนและการบริหารจัดการในการใช้ชีวิตได้ 
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
PLO 4 สามารถน าเสนอแนวคิดใหม่ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
PLO 5 สามารถน าหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลในวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 

 




