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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ส านักวิชา/สาขาวิชา  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 -ไม่มี- 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   -ไม่มี- 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
         จ านวนหน่วยกิตรวม  38 หน่วยกิต    
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1. รูปแบบ 

                  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาได้แก่ (1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  (2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (3) 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (4) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ โดยแต่ละหลักสูตรสามารถกระจายรายวิชาได้ตามความเหมาะสมของแต่หลักสูตร 
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    ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องเรียนจ านวนทั้งสิ้น 38 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้ 
   1.  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   ก าหนดให้เรียนจ านวน  12 หน่วยกิต (4 รายวิชา) 
   2.  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เรียนจ านวน  15  หน่วยกิต (5 รายวิชา) 
   3.  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต (3 รายวิชา) 
   4.  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์   ก าหนดให้เรียน 2  

หน่วยกิต (เลือก 1 วิชาจาก 9 รายวิชา) 
 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ง)   
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  - ไม่มี- 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 - ไม่มี - 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 
       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  2/2557 
       เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2557 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปถือเป็นหมวดหนึ่งของหลักสูตรต่าง ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
พร้อมในการเผยแพร่เมื่อผนวกเข้ากับเล่มหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
          รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ถือเป็นวิชาทั่วไปที่บ่มเพาะทักษะการใช้ชีวิตในฐานะที่ผู้เรียนก าลังจะพัฒนา
ตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เพ่ือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ได้มุ่งโดยตรงต่อ
การบ่มเพาะทักษะทางอาชีพของผู้เรียนอย่างที่ท าอยู่แล้วในหลักสูตรวิชาชีพ รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดนี้จึงจะช่วยให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะในปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์กร และปัจจัยข่าวสาร  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 

 8.1 ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม เพ่ือ
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 8.2 ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หา และมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
 8.3 ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
 8.4  ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกินขึ้นในสังคมไทยและ
สังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม 
 8.5 ให้มีจิตส านึกในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
 8.6  ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคมสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ 
 8.7 ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งประสมประสานวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงมีอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบจากอาจารย์ประจ าส านัก

วิชาเทคโนโลยีสังคมและส านักวิชาวิทยาศาสตร์  รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ในการสอนของรายวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอนปรากฏดัง

เอกสาร ภาคผนวก ค) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา และสถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์อาเซียนที่ต้องการให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้ สร้างกรอบความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ท าให้ผู้เรียนที่
ก าลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือการรู้เท่าทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
กว้างขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีการปรับปรุงขึ้นเพ่ือให้ทันกับ
สถานการณ์ดังกล่าว 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ความร่วมมือของประชาคมอาเซียนก็ยังพบว่ามีด้านสังคม-วัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่

ของประชากรในภูมิภาค รวมทั้งการด ารงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติให้ยังคงแตกต่างกัน
ท่ามกลางความร่วมมือ บัณฑิตที่จบการศึกษาจึงก าลังจะต้องก้าวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทันและมี
การปรับตัวได้ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีการปรับปรุงขึ้นเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการแสดงให้เห็นความสอดคล้องต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 พัฒนาให้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดินตามปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป คือเป็นวิชาที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   
13. ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ 
ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
    13.1.1  กลุ่มคณิตศาสตร์ เรียนจาก 1 รายวิชา ดังนี้ 
                 103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Daily Life)  
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    13.1.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เรียนจาก 2 รายวิชา ดังนี้ 
       104113  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) 
       105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี (Man and Technology) 
             13.1.3  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  2 หน่วยกิต ซึ่งเปิดโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
           114100 กีฬาและนันทนาการ (Sport and Recreation) 
 13.2 กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ประกอบด้วย 
   -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป   ก าหนดให้เรียนจ านวน  12 หน่วยกิต (4 รายวิชา) 
   -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เรียนจ านวน  15  หน่วยกิต (5 รายวิชา) 
   -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต (3 รายวิชา)     
   -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ ก าหนดให้เรียน  
                 2 หน่วยกิต (เลือก 1 วิชาจาก 9 รายวิชา) 
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  ก าหนดให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาฯ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ประจ า
สาขาวิชา เป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในปัจจัยมนุษย์ ปัจจัยองค์กร และปัจจัย
ข่าวสาร  โดยเป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งประสมประสานวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่ ไม่แบ่งกลุ่มศาสตร์อย่างเดิมและไม่ใช่วิชาเบื้องต้น 
(Introduction) 

1.2.วัตถุประสงค์ 
1. ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม 

เพ่ือเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
  2. ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หา 
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
  3. ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
  4. ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิ นขึ้นใน
สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง
เหมาะสม 
  5. ให้มีจิตส านึกในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
  6. ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคมสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้
ที่ได้จาการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ 
  7. ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่
ของมนุษย์ 
  8. ให้มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการรับ – ส่งข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ 
  9. ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ราบรื่นและสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด
และสอดคล้องกับสังคมใน
ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ อีกทั้ งมุ่ ง เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. น าผลการประเมินที่เป็นผลสะท้อนกลับ
จากนักศึกษา ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร และปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

1. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

2. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใน
คุณภาพการสอนของคณาจารย์ 
 

2. การพัฒนาคณาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และการวิจัย
เพื่อน ามาใช้ในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. สนับสนุนให้คณาจารย์เพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ  โดยการท าวิ จั ย  น า เสนอ
บทความวิชาการ 

2. สนับสนุนให้คณาจารย์ใช้สื่อการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

3. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน อันเกี่ยวเนื่องและ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการ
เรียนการสอน 

1. จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่  หรือน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ 

3. การพัฒนาระบบการบริหาร
หลักสูตร 

1. การพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี อย่างต่อเนื่อง 

1. การรายงานผลการด า เนินงาน
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ง ) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไมม่ีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เนื่องจากจัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
  หรือ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
(ภาคผนวก ง)  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  - ไม่มี - 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  - ไม่มี - 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

  เนื่องจากเป็นหลักสูตรทั่วไปของแต่ละหลักสูตร จึงไม่มีนักศึกษาในสังกัด 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ใช้งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยยึดหลัก “รวม
บริการ  ประสานภารกิจ” แต่เนื่องจากไม่มีนักศึกษาในหลักสูตร จึงไม่มีตารางแสดงรายรับ - รายจ่าย 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ)           
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี   
 (ภาคผนวก ง) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต 
 
  3.1.2    โครงสร้างหลักสูตร 
    - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป   ก าหนดให้เรียนจ านวน  12 หน่วยกิต (4 รายวิชา) 
       - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ก าหนดให้เรียนจ านวน  15  หน่วยกิต (5 รายวิชา) 
        - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ก าหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต   
                                (3 รายวิชา) 

-  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ ก าหนดให้  
เรียน 2 หน่วยกิต (เลือก 1 วิชาจาก 9 รายวิชา) 

 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
 
        จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1.    กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป        12 หน่วยกิต       
    

  202107  การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   3(2-2-5) 
              (Use of Computer and Information)   
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  202211  การคิดเพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6) 
              (Thinking for Development) 
   202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
              (Man and Culture) 
  202213  โลกาภิวัตน ์      3(3-0-6) 
      (Globalization) 
 

2.   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        15 หน่วยกิต 
 

  203101   ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
    (English I) 

  203102  ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
      (English II) 
  203203 ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
    (English III) 
  203204   ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 
     (English IV) 
  203305   ภาษาอังกฤษ 5      3(3-0-6) 
     (English V)    
 
 3.  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์    9 หน่วยกิต 

 3.1  กลุ่มคณิตศาสตร์ เรียนจาก 1 รายวิชา ดังนี้ 
       103113  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
   (Mathematics in Daily Life)  
 

 3.2  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เรียนจาก 2 รายวิชา ดังนี้ 
       104113  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

             (Man and Environment) 
       105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี     3(3-0-6) 

    (Man and Technology) 
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4.  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์   2 หน่วยกิต 
 ให้ผู้เรียนเลือก 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 
   114100 กีฬาและนันทนาการ     2(1-2-4) 

 (Sport and Recreation) 
             202111  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    2(2-0-4) 
    (Thai for Communication) 
  202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
    (Law in Daily Life) 
            202261  ศาสนากับการด าเนินชีวิต    2(2-0-4) 
    (Religion for Life)   
            202262  พุทธธรรม      2(2-0-4) 
    (Buddhadhamma)   

202291  การจัดการสมัยใหม่     2(2-0-4) 
 (Modern   Management) 

  202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี    2(2-0-4) 
     (Technopreneur) 

            202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
   (Pluri-Cultural Thai Studies) 
            202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน   2(2-0-4) 
   (Philosophy of Education and Working) 
 
ค าอธิบายของเลขรหัสวิชา 
 เลขประจ ารายวิชา ประกอบด้วยเลย 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา 
 มีความหมายดังนี้ 
 ล าดับที่  1  หมายถึง  ส านักวิชา 
 ล าดับที่  2 และ 3  หมายถึง  สาขาวิชา 
 ล าดับที่  4   หมายถึง  ชั้นปี 
 ล าดับที่  5 และ 6 หมายถึง  ล าดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
 



มคอ. 2 
 

  12 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้มีการจัดวางรายวิชาเพ่ือให้แต่ละหลักสูตรปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของตน 

ดังต่อไปนี้ 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 ภาคการศึกษาที่  3 
 
 
1 

202107  การใช้คอมพิวเตอร์ฯ 202107 การใช้คอมพิวเตอร์ฯ  
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
105113  มนุษย์กับเทคโนโลย ี 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 105113  มนุษย์กับเทคโนโลย ี
203101  ภาษาอังกฤษ 1 203101  ภาษาอังกฤษ 1 203102  ภาษาอังกฤษ 2 
 203102  ภาษาอังกฤษ  2  

 
 
 
 
 
 
 
2 

เรียน 1 วิชาแกน ดังนี้ เรียน 1 วิชาแกน ดังนี้ เรียน 1 วิชาแกน ดังนี้ 
202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 202211  การคิดเพื่อการพัฒนา 
202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 202212  มนุษย์กับวัฒนธรรม 
202213  โลกาภิวัตน ์ 202213  โลกาภิวัตน ์ 202213  โลกาภิวัตน ์
203203  ภาษาอังกฤษ 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 203203  ภาษาอังกฤษ 3 
 203204  ภาษาอังกฤษ 4 203305 ภาษาอังกฤษ 5  
เลือก  2 หน่วยกิต จาก 9 รายวิชา ดังนี้ เลือก  2 หน่วยกิต จาก 9 รายวิชา ดังนี้ เลือก  2 หน่วยกิต จาก 9 รายวิชา ดังนี้ 

114100  กีฬาและนนัทนาการ 114100  กีฬาและนนัทนาการ 114100  กีฬาและนนัทนาการ 
202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 202111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 202241  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
202261  ศาสนากับการด าเนนิชีวิต 202261  ศาสนากับการด าเนนิชีวิต 202261  ศาสนากับการด าเนนิชีวิต 

202262  พุทธธรรม 202262  พุทธธรรม 202262  พุทธธรรม 

202291  การจัดการสมัยใหม่ 202291  การจัดการสมัยใหม่ 202291  การจัดการสมัยใหม่ 
202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี 202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 202292  ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลย ี

202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 202324  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาฯ 202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาฯ 202354  ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาฯ 

3 
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4  
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  (12 หน่วยกิต) 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 (Use of Computer and Information) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้
งานโปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การเขียนรายงาน  การอ้างและ
การเขียนรายการอ้างอิง 
202107  Use of Computer and Information     3(2-2-5) 
Prerequisite : None 

Introduction to computer and computer organization, operating systems and utility 
programs, application software, computer network systems and internet, computer system 
security and related legal issues, information and organization systems, information services for 
searching, report writing, citations and reference writing 
 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
 (Thinking for Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพ่ือการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล 
ความสมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา
และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
202211  Thinking for Development       3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Process of logical-analytical thinking, deductive and inductive logic for argument analysis, 
soundness of argument, conceptions in sufficiency economics for sustainable development, 
religions and ethics for development in quality of living 
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202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
 (Man and Culture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบพหุวัฒนธรรม ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุคใหม่ 
202212  Man and Culture        3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Social and cultural body of knowledge, evolution of arts and civilization and their social 
phenomena, being human and human community in a system of plural cultures, significance of 
arts/culture and wisdom for new generations 
 
202213 โลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 
 (Globalization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ทั้งด้าน
ความเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัทข้ามชาติ 
การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน์ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่    
โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 
202213 Globalization    3(3-0-6) 
Prerequisite :  None  
 Comparative Studies on international relations both before and after the advent of 
globalization in terms of state/country status, international laws, international organizations both 
at the regional and global levels, international economics under the influence of powerful 
countries, emerging economic countries and multinational enterprises, development and its 
impact, civil society and globalization trends, as well as changing trends towards globalization in 
the 21st century 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (15 หน่วยกิต) 
 
203101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 

   (English I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมและในชั้นเรียน  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้การฟัง 
การพูดเป็นความส าคัญล าดับแรก เพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
203101   English I       3(3-0-6) 
Prerequisite :  None 

Developing students’ ability for effective communication in social and academic settings, 
course content reflecting students’ interests using integrated skills with primary emphasis on  
listening and speaking, improving communication and language learning strategies, and introducing 
autonomous learning using various resources 
 
203102   ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
    (English II) 
วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ 1 

เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการเรียนรู้
ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์ เน้นเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง และประเด็น
ร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร และ
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
203102   English II       3(3-0-6) 
Prerequisite :  English I 

Enhancing students’ proficiency in social communication, developing students’ ability to 
accomplish learning tasks, using integrated skills and task-based learning with emphasis on 
contemporary themes and current issues, reading semi-academic texts from a variety of 
authentic sources such as newspapers, magazines and online resources 
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203203   ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
     (English III) 
วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ 2 

พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการทักษะ
ทางด้านภาษา โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยสื่อนานาชนิด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
โสตทัศน์ และสื่อจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
203203   English III         3(3-0-6) 
Prerequisite :  English II 

Course content dealing with science and technology for effective communication in an 
academic field of study, text-based activities involving integrated language skills with an emphasis 
on reading, exposure to both authentic and semi-authentic materials from both printed and 
audiovisual materials, as well as online resources 
 
203204   ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 
    (English IV) 
วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ 3 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่อจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3ใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ท ากิจกรรมที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการเขียนโดยใช้แหล่งข้อมูลจากเนื้อหาที่อ่าน           
จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออ่ืน ๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
203204  English IV       3(3-0-6) 
Prerequisite: English III 

Further enhancement of student’s language learning skills and ability in science and 
technology content developed from English III; exposure to authentic language in science and 
technology from both printed and audiovisual materials, as well as on-line resources; focus on 
text-based tasks involving integrated skills with the emphasis on writing 
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203305  ภาษาอังกฤษ 5       3(3-0-6) 
    (English V) 
วิชาบังคับก่อน :  ภาษาอังกฤษ 4 

ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ  การ
สัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานที่ท างาน การพูด
สนทนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ การโต้ตอบเอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อย่างไม่
เป็นทางการในบางโอกาส 
203305  English V        3(3-0-6) 
Prerequisite :  English IV 

English needed for employment preparation, effective communication skills in the 
workplace, and career advancement, covering topics such as job search, resumes, employment 
letters and documents, job interviews, academic applications, some essential correspondence, 
reports, meetings, discussion, and short informal occasional speeches 

 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (9 หน่วยกิต) 
 
103113        คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พ้ืนฐานในปัญหาชีวิตประจ าวัน  โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกราฟ พ้ืนที่ และ
ปริมาตร ปัญหาการเงิน  เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร เช่น การหา
จุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหาอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
  103113       Mathematics in Daily Life     3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
Course description: 
 Applications of basic mathematics in daily life problems such as problems related to 
graphs,  area  and volume,  financial problems such as computing interests, annuities and taxes, 
resource allocation problems such as break-even point,  finding the  optimal value by graph and 
the simplex method, and other problems of interest. 
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104113       มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
   (Man and Environment) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวัตประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของ
มนุษย์ ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การวางแผนและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  104113      Man and Environment       3(3-0-6) 
Prerequisite :  None 
 Evolution of man, human populations and dynamics, physical and biological 
environments of human  populations, present and  future design for survival, natural resources 
and conservation, environmental problems, environmental planning and management, human 
resource management, ecotourism for sustainable development 
 
105113       มนุษย์กับเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

   (Man and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สสารและพลังงาน ความส าคัญของแหล่งพลังงานและ
วิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ า การขุดเจาะหาแก๊สและน้ ามัน 
มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการ พัฒนา เคมีในชีวิตประจ าวัน เคมีกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย์ 
 105113      Man and Technology      3(3-0-6) 
Prerequisite :  None 

History, concepts and principles of physical science, energy and matter, importance of 
energy resources and energy crisis, atom, nuclear and nanotechnology, water management, gas 
and oil drilling, air pollution, satellite communication, geo-informatics and development,  
chemistry in everyday life, chemistry and advancement of science, impacts of science and 
technology  on environment, economics, society and future of mankind 
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ (2 หน่วยกิต) 
 
114100  กีฬาและนันทนาการ      2(1-2-4) 

(Sport and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา  วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา หลักการ
ออกก าลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ     การฝึกทักษะกีฬาพ้ืนฐานในทักษะกีฬา เช่น กีฬา
ประเภททีม, กีฬาแร็กเก็ต, กีฬาทางน้ า, กีฬาลีลาศ, ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย), วิ่งเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กาย 
114100   Sport and Recreation     2(1-2-4) 
Prerequisite :  None 
 Introduction and definition of sport and recreation, rules, culture social sports, principle 
for exercise, leadership of sport and recreation, skill of sports e.g. team sports, racket sports, 
aquatic sports, dance sports, Muay Thai, Jogging and Physical  Fitness 
 
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ไวยากรณ์ไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียง
ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
202111   Thai for Communication     2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

The Thai grammar, skill of using Thai in speaking, listening, reading, and writing, 
composition in Thai for communication and work presentation 
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202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
  (Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการของกฎหมาย ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญา
จ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดก กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
202241   Law in Daily Life      2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

Basic principle of law, hierachy of law, population registry law, useful law in daily life e.g.  
law concerning person, property, legal act and contract, loan agreement, service contract, made-
to-order contract, contract of sale, property rental contract, hire-purchase contract, suretyship 
agreement, mortgage contract, basic law of family and inheritance, consumer protection law, and 
basic law of intellectual property 
 
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต     2(2-0-4) 
  (Religion for Life)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
202261   Religion for Life      2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

Teachings from various religions on human living between private and work life, as well as 
living with others in society 
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202262   พุทธธรรม       2(2-0-4) 
  (Buddhadhamma)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักธรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพ่ือความเข้าใจโลก ชีวิต และ
แนวทางที่ถูกต้อง เช่น มงคล 38 ประการ อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความว่าง 
และความหลุดพ้น 
202262   Buddhadhamma      2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

Essential dhammas from Theravada and Mahayana Buddhism for understanding the 
world, life, and the right path, e.g. the Highest Blessings, the Noble Truth, Dependent Origination, 
Law of Karma, Threefold Training, the Middle Way, Emptiness, and Emancipation 
 
202291   การจัดการสมัยใหม่      2(2-0-4) 

   (Modern   Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

องค์ประกอบ ความส าคัญและพฤติกรรมขององค์การ แนวโน้มและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก 
แนวโน้มขององค์การสมัยใหม่ ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
วางแผน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การน าและภาวะผู้น า และการควบคุม 
202291   Modern  Management     2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

Components, importance and behavior of organization, external environment trends and 
effects, trends of modern organizations, process of organizational management for effectiveness 
and efficiency, planning, problem solving and decision making, organizing, leading, leadership and 
control 
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202292   ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี     2(2-0-4) 
   (Technopreneur) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิด (Idea Grooming) ทางธุรกิจ
และสร้างมูลค่าเพ่ิมของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนาและน าผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด 
ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและภาษีอากร เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและสามารถ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน    
202292   Technopreneur      2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

The study of  entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility studies of  
projects  including simple business plan development e.g., business idea grooming for concept/ 
product value creation, research and development of  product for commercialization, marketing 
analysis, organization analysis and management, production analysis, financial and tax analysis, 
business start-up and the development of technopreneur for sustainable growth 
 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
  (Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
202324   Pluri-Cultural Thai Studies     2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

Knowledge management and understanding of the system of Thai society and culture, 
plurality in Thai economic and political development, significance of plural folk wisdom, concept 
of sufficiency economy in worldwide 
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202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน     2(2-0-4) 
  (Philosophy of Education and Working) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

มุมมองแบบปรัชญาที่มีต่อการศึกษาและการท างาน ความหมายของงานและการท างาน  การท างานใน
ฐานะเป้าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรู้งานแบบปฏิบัติจริง การศึกษา
กับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การท างานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการท างาน 
202354   Philosophy of Education and Working   2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and working, 
working as the end of education, the nature of study in educational institutions and  work-
learning from actual performance, education and further opportunity in occupation, working and 
well-being, working ethics 
     

3.2 ชื่อ - สกุล  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าจากส านักวิชาเทคโนโลยี

สังคมและส านักวิชาวิทยาศาสตร์  รวมถึงอาจารย์พิเศษและวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตลอดจน

ประสบการณ์ในการสอนของรายวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ภาคผนวก 3) 

   3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล  Ph.D. (Physics)Gothenburg University 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร. ปัณณธร แสงอรุณ    Ph.D.  (Second Language Education) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี  Ph.D. (Crop and Soil Science) 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. อิศรา  ประมูลศุข       PhD in Applied Linguistics and English 
Language Teaching 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง    นศ.ม. (สื่อสารมวลชน) 
6. . ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร  แสงกาญจนวนิช   M.A.T (TESOL and Bilingual  

Education) 
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7.  อาจารย์ ดร. วิศิษฎ์พร  วัฒนวาทิน    Docteur en Droit  
  8. อาจารย์ ดร. เทพทวี โชควศิน      อ.ด.(ปรัชญา) 

9. อาจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวฒันากูล     Ph.D (Computer Science) 
10. อาจารย์ ดร.สายันต์  แก่นนาค า    Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 
11. อาจารย์ ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท      Ph.D. (Human Resource Development) 
12. อาจารย์ ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง   Ph.D. (Education: Computer Assisted 

Language Learning) 
13. อาจารย์รัชฎาพร  วิสุทธากร      M.B.A (General Management) 

  14. อาจารย์ปราโมทย์ ภักดีณรงค์     ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
15. อาจารย์กมร  บุตรแสง      MA in English Language Teaching 
16. อาจารย์วีรพล  จันธิมา        ศศ.ม. (สาขาพลศึกษา) 
 

   3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
   1. อาจารย์เบญจวรรณ  นาราสัจจ์   สม.ม (มานุษยวิทยา) 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) 
 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แก่รายวิชา 202107 การใช้

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รายวิชา 114100 กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   - ไม่มีเป็นการเฉพาะ แต่ใช้การวัดผลการเรียนรู้เช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร 
 4.2 ช่วงเวลา 
   - ระหว่างภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชานั้น ๆ  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
   - จัดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนตามปกติ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 

 -ไม่มี- 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

 

หลักสูตรมีการก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้อง
เรียนรายวิชา 202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้พ้ืนฐานของการใช้
ระบบพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และการค้นคว้าข้อมูลจาก
ระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายวิชา 103113 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  เป็ นต้น โดยมีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้ากับเนื้อหา
ในรายวิชา 
 

(2) มีความรู้ความสามารถในการคิดและตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หา 
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดจน
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ด ารงตนใน
สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม 

รายวิชาในหลักสูตร เป็นรายวิชาในลักษณะให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนบทความพิจารณ์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อที่ก าลัง
ศึกษา หรือสภาวะสังคมภายนอกได้อย่างเป็นระบบ 
 

(3) มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคมสามารถ
ด ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและน า
ความรู้ที่ ได้จาการศึกษาไปพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคมได้ 

มีการก าหนดรายวิชาเลือกให้นักศึกษาเลือก 1 รายวิชา 
จากจ านวนวิชาเลือก 9 รายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ทักษะและวิธีการในการด ารงชีวิตอย่างไม่
ประมาท ถูกต้องและเหมาะสมกับสังคมภายนอก  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและท างานให้เต็มก าลังความสามารถ 
(2)  มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหตุผลที่เหมาะสม 
(3)  มีการควบคุมตนเอง สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได้ 
(4)  มีจิตส านึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ 
(5)  เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสากล 
 

   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มอบหมายให้นักศึกษาท างานจาการค้นคว้า ดูเจตคติทางจริยธรรมจากเนื้อหาความคิดที่

น าเสนอในชิ้นงาน 
    (2)  มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่ม เพ่ือดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า 

(3)  ก าหนดให้นักศึกมีระเบียบวิจัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
เพ่ิมเติม 

(4)  การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
 

   2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1)  ประเมินเหตุผลทางจริยธรรมจากการน าเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาในงานเขียนที่ส่ง 
    (2)  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
    (3)  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การท ากิจกรรม 
 

2.2    ด้านความรู้(Knowledge) 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ของการด าเนินชีวิตให้ดีและประสบความส าเร็จ 
(2)  มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(3)  อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการด าเนินชีวิต 
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   2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    (2)  ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา  
    (3)  ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน 
 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
    (2)  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    (3)  ประเมินจากการร่วมอภิปราย 
    (4)  ประเมินจากข้อสอบ 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1)  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และน า  
ข้อสรุปมาใช้ 

(2)   สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด 
(3)  มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 
 

     2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือที่น าเสนอความคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิด

ความคิด วิเคราะห์วิจารณ์ 
(2)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการอภิปรายต่อประเด็นที่คัด

สรรค์ 
(3)  จัดให้มีการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์

และแสดงนวัตกรรมทางความคิดที่เป็นของตนเอง 
 

     2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2)  ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3)  ประเมินจาการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 
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      2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
  (2)  รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคม 
 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

  (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
  (2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
  (3)  จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน  
 
2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
 (2)  สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
 (3)  ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 
Communication and Information Technology Skills) 
   2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้อง 
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2)  มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร 
รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

(3)  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
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   2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

(1)  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  
ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

(2)  ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 

(3)  มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

 
   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการน าเสนองาน 
            (2)  ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล 

รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(3)  ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
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3. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล
และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
 1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ                  

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา                  
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม                  

202213 โลกาภิวัตน์                  

 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
203101 ภาษาอังกฤษ 1                  

203102 ภาษาอังกฤษ 2                  

203203 ภาษาอังกฤษ 3                  

203204 ภาษาอังกฤษ 4                  

203305 ภาษาอังกฤษ 5                  

 3. กลุ่มวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์  
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                  
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                  

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี  
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล
และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
 4. กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก  
114100 กีฬาและนันทนาการ                  

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  

202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                  

202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต                  

202262 พุทธธรรม                  

202291 การจัดการสมัยใหม่                  

202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี                  

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                  

202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน                  

 
 
 



มคอ. 2 
 

  32 
 

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

1.1   มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและท างานให้เต็มก าลังความสามารถ 
1.2   มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหตุผลที่เหมาะสม 
1.3   มีการควบคุมตนเอง สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได้ 
1.4   มีจิตส านึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ 
1.5   เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
1.6   เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสากล 

 

2. ความรู้ (Knowledge) 
2.1 มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ของการด าเนินชีวิตให้ดีและประสบความส าเร็จ 
2.2 มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
2.3 อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการด าเนินชีวิต 

 

3. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
3.1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และน า

ข้อสรุปมาใช้ 
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด 
3.3 มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
4.1      สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
4.2      รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 
Communication and Information Technology Skills) 

5.1 สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้อง 
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

5.2 มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร รวมทั้ง  
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

5.3      มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  (ภาคผนวก จ) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับ

สาขาวิชา ระดับส านักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับคณาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวคณาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา 
หลักสูตร/รายวิชาที่สอนและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

(2) มีระบบมิตราจารย์ ให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาทั้งในด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

(3) ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ ์

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

(1)   ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลให้ มีประสิทธิภาพ        
โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1)  ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
(2)  มีกลไกกระตุ้นและสนับสนุนคณาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการและการก้าวสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
(3)   ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการ

เรียนการสอนตลอดจนความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร  

(1)   ก่อนเปิดภาคการศึกษามอบหมายให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
(2) ระหว่างภาคการศึกษา คณาจารย์ประจ ารายวิชาท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
(3) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณาจารย์ประจ ารายวิชาท ารายงานและแผนพัฒนาปรับปรุงรายวิชา โดย

รายงานต่อที่ประชุมคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร  
(4) ที่ประชุมคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและให้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง

การเรียนการสอน จัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี 
(5) แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบันมาประกอบการพิจารณา 
 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่าย
ตามความจ าเป็น  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งเครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และไมโครโฟน ฯลฯ 
  2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
      การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
  2.2.2 ห้องสมุด 
      ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีทรัพยากรสารสนเทศและ
จัดบริการสารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนี้ 

1.   ทรัพยากรสารสนเทศ 
     จ านวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม 
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1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) มากกว่า 114,335 เล่ม 

1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 5,513   ชื่อเรื่อง 

 (NetLibrary: มทส บอกรับ 3,025 ชื่อเรื่อง, ใช้ร่วมกับภาคี 10,243 
ชื่อเรื่อง ; ebrary: 166 ชื่อเรื่อง ; SpringerLink e-Book: ประมาณ 
2,334 ชื่อเรื่อง; Wiley: 87 ชื่อเรื่อง ; OVID(e-Books) : 5 ชื่อเรื่อง ; 
Annual Reviews 37 ชื่อเรื่อง; Access Medicine: 50 ชื่อเรื่อง;    
e-Book in Science Direct@online 2 Subject: 170 ชื่อเรื่อง; 
Knovel : 1,664 ชื่อเรื่อง) 

  

1.3 วารสารฉบับพิมพ์ทีบ่อกรับ มากกว่า 
(วารสารภาษาไทย 230 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 282 ชื่อเรื่อง) 

458 
 

ชื่อเรื่อง 

1.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์ 4,301 ชื่อเรื่อง 
 (ACS: 34 ชื่อเรื่อง ; Emerald Management Xtra 175: 175 ชื่อ

เรื่อง ; ProQuest Agricola Plus text: 230 ชื่อเรื่อง ; Wiley-
Blackwell: 750 ชื่อเรื่อง ; AIP: 11 ชื่อเรื่อง ; APS: 8 ชื่อเรื่อง ; 
Safety Info: 5,000 ชื่อเรื่อง ; Science Direct: 1,700 ชื่อเรื่อง, 
Siamsafety 1 ชื่อเรื่อง ; ASCE 30 ชื่อเรื่อง; SpringerLink-Journal: 
1,800 ชื่อเรื่อง, Education Research Complete: 1,870 ชื่อเรื่อง, 
Academic Search Elite: 3,500 ชื่อเรื่อง) 

  

1.5 ฐานข้อมูลออนไลน ์ 23 ฐาน 
 (LISA, ASTM, ProQuest Medical Library, ACM Digital Library, 

ProQuest Thesiss & Theses, Thesis Full text in PDF format, 
H.W. Wilson, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Web of 
Science,  ABI/INFORM Complete, IFD Newsclip Online) 

  

1.6  สื่ออื่นๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน ์ 4,934 รายการ 
    

2.  บริการสืบค้นสารสนเทศ 
บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ

สารสนเทศที่ห้องสมุดอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
3.  บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดให้มี
บริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงาน
ที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 
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4.  ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ 
4.1  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

-  ACS Online ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของวารสารด้านเคมีและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั้งหมด 34 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ.1879-ปัจจุบัน  

- AIP / APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ American Institute of Physics 
and American Physical Society รวม 19 ชื่อเรื่อง (AIP 11 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี-ปัจจุบัน, APS 8 
ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993-ปัจจุบัน) ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของ
วารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

- Annual Reviews ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Annual 
Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science, Social Science จ านวน 34 ชื่อ ย้อนหลัง 4 ปี-
ปัจจุบัน 
 - ASCE Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ American Society of Civil 
Engineering ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา 37 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน  
 - Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุม
วารสารกว่า 127 ชื่อเรื่อง ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎ หมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
วิทยาการการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการ
ขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยา ให้ข้อมูลเอกสารเต็มย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน และให้สาระสังเขป
ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 
 - Multi-Science ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Multi-Science จ านวน 24 
ชื่อเรื่อง และเป็น peer reviewed โดยให้ข้อมูลย้อนไปตั้งแต่ปี 1999 – ปัจจุบัน ทางด้าน engineering, built 
environment, energy, acoustics, และ sports science วารสารส่วนใหญ่เป็นเรื่องเฉพาะที่ไม่ซ้ ากับวารสาร
ของส านักพิมพ์อ่ืน เช่น Building Acoustics หรือ Low Frequency Noise  

-  ProQuest Agricola Plustext ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสาร
ของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ การประมง 
อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  กว่า 400 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน 
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 - Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในทุกสาขาวิชา โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีวารสารมากกว่า 1,700 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995- ปัจจุบัน  
 - SpringerLink-Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer. Part of 
Springer Science + Business Media  ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน  
 - Wiley-Blackwell ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าโดย John Wiley 
& Sons จ านวน 1,200 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 

4.2  ฐานข้อมูลออนไลน์ 
- ABI/INFORM Complete ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของบทความ

วารสารทั่วโลกกว่า 800 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการมนุษย์ 
การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 
บริษัท  
 - Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีวารสารข้อมูลฉบับเต็ม
มากกว่า 12,500 รายการ รวมทั้งข้อมูลฉบับเต็มซึ่งได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกว่า 4,600 
ชื่อเรื่อง มีไฟล์ข้อมูลย้อนหลังแบบ PDF ย้อนกลับไปปี ค.ศ. 1978 หรือก่อนหน้านั้นส าหรับวารสารมากกว่า 100 
รายการ และรายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง 

- Access Medicine เป็นฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทางคลินิคไม่น้อยกว่า 17 
ชื่อเรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง หนังสือ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง USMLEasy ข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย วีดิโอคลิป
ตลอดจนข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์ 

- ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็มของ
บทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และจดหมายข่าว
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกว่า 400 ชื่อเรื่อง จัดท าโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน  

- ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสาร
ด้านวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of ASTM 
International, Journal of Testing and Evaluation จากส านักพิมพ์ American Society for Testing and 
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Materials โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน และมาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องยาง ปิโตรเคมี คอนกรีต ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อมกัน 35 ผู้ใช้ 
 - Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง
วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายกว่า 2,000 รายการ 
และให้ข้อมูลเอกสารเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ 
 - Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา โดยให้ข้อมูล
วารสารทั้งหมดมากกว่า 1,800 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มกว่า 900 ชื่อเรื่อง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้าน
การศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง และยังมีหนังสือ, งานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย 
 - Dissertation Fulltext in PDF format ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง  

- Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษามีเนื้อหาครอบคลุม
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มกว่า 1,060 ชื่อ
เรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูง รวมทั้งมีหนังสือ (Books and 
monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกจ านวนมาก 
 - H.W. Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
จัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 11 ฐานข้อมูลย่อย  
 - IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่างๆ ทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and 
Technology (IET)  
 - ISI Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง 
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อ
เรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน   
 - Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text (LISTA with 
FT) ฐานข้อมูลออนไลน์ของวารสารกว่า 270 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัยและเอกสารทางด้านวิชาการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ การค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ การจัดการสารสนเทศและอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
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 - NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐาน
และสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 - Matichon E-Library บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 30 ฉบับ
ในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ
ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน  และสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับใน
เมืองไทย 
 - MD Consult เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมหนังสือชั้นน าทางด้านการแพทย์ฉบับเต็ม 
50 เล่ม วารสารฉบับเต็ม จ านวน 88 ชื่อเรื่อง, ฐานข้อมูลยา, คู่มือส าหรับผู้ป่วย, อุปกรณ์ส าหรับค้นหารูปภาพ, 
Guideline, Mobile Access ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ทางด้านการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, 
วิสัญญีวิทยา และสาขาอ่ืนๆ 
 - Mosby’s Nursing Skills เป็นฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่น าเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการ
พยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่างๆ รวมไปถึงแบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการท าทักษะทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้นๆ 
 - Procedures Consult เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมการปฏิบัติการ หรือ วิธีการรักษา
คนไข้ ซึ่งจะเป็นลักษณะของวิดีโอ รวมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์ ขั้นตอนการรักษาคนไข้  และแบบฝึกหัดทบทวน 
นอกจากนี้ยังรองรับในส่วนของ E-Learning : ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ 7 สาขา Internal 
Medicine,  Family Medicine,   Anesthesiology,  Orthopedics,  General Surgery,  Physician Training,  
Emergency Medicine 
 - ProQuest Dissertations & Theses ฐานข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทและปริญญา
เอกของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจาก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ 
และ Preview ของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997- ปัจจุบัน รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาทุก
สาขาวิชา 
 - Safety Info ฐ านข้ อมู ล เ อกส า ร เ ต็ มของบทความ  ร าย ง าน  เ อกส า ร  แบบฟอร์ ม  
รูปภาพ โปสเตอร์ คู่มือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัย
สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยให้เอกสารมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง 
 - SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มี
ข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากส านักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน ซึ่ง

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20101014123953f9b83fd5
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=2011113015414090931387
http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20111130154721077de0e0
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รายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับ
เต็มได้ 
 - Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 - UpToDate เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพรจากสหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้ของโลก 
โดยสามารถสืบค้นหาค าตอบตรงจุดตรงประเด็น ครอบคลุม 18 สาขาทางการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์ในสาขา
ต่างๆ, สูติ-นรีเวชวิทยา,กุมารเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยศาสตร์ โดยท าการ review จากวารสารทั่วโลก
กว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อ่านได้ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้ 
 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติมให้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนใน
ทุกปีงบประมาณ ดังนี้ 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการพื้นฐาน 
-  หนังสือ ต ารา งานวิจัย อยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
-  จัดท า E-Learning ในแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นสื่อส าหรับการเรียนการสอน 
-  จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ   

 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรในทุก ๆ ปีงบประมาณ และจัดซื้อให้เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา  
 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับคณาจารย์ใหม่ 
  อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตาม 

(1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หรือฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 

(2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 

(3)  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐ านหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 

(4)  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201111300939081a02900d


มคอ. 2 
 

  42 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและให้
ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามประสงค์ 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในรายวิชาต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2536 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอนของมหาวิทยาลัย ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามต าแหน่งและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรต้อง
ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะของต าแหน่งและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  สนับสนุนให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมและการไปดูงานนอก
สถานที่  
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา โดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีคอยให้ค าปรึกษาในด้านการเรียน ตลอดจนปัญหาอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยส านักวิชาเทคโนโลยี
สังคม ได้ก าหนดตาราง office Hour  ของคณาจารย์เพ่ือแจ้งให้แก่นักศึกษาทราบ 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการกระท าความผิดของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษากระท าผิดระเบียบการสอบ 
(2) คณะกรรมการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหลักสูตรกลางที่ให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัย และไม่มี
นักศึกษาในสังกัด  
   
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
และเกณฑ์การประเมินประจ าปี ( X หมายถึงก าหนดให้ต้องประเมิน / - หมายถึงไม่ต้องประเมินใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่จะประเมินเฉพาะในหลักสูตรวิชาชีพของนักศึกษา) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

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

- - - - - 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว (หลักสูตรวิชาชีพรายงาน) 

- - - - - 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลักสูตรวิชาชีพ
รายงาน) 

- - - - - 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลักสูตรวิชาชีพรายงาน) 

- - - - - 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี (เฉพาะของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป)   

8 8 8 8 8 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) (บังคับของหลักสูตรวิชาชีพ) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) (เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 8 8 8 8 8 

 เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ        
 (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    

- มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ

และวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอันจะส่งผล
ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาที่ดีขึ้น 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
- การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาทุกภาคการศึกษา 
- การประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย์ในการประชุมสาขาวิชาฯ ถึงวิธีการสอน กิจกรรมและ

งานที่ได้รับมอบหมายแก่นักศึกษา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้อง จากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 คณาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอน ปรับปรุงการสอนและรายงานต่อ
คณะท างานปรับปรุงหลักสูตร 

4.2 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในและสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาและประจ าปีเสนอต่อ
ที่ประชุมสาขาวิชาฯ 

4.3 การปรับปรุงหลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและของประเทศ 


