
5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย  มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์   
ความเป็นไทย  
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
  

 1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็น
ไทย ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
 2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม 
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล 
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริตใน   
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
 2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการนำเสนอ
ผลงาน 

2) ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 
 

 1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำ
กิจกรรม การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น   
การปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อนำความรู้
มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ
รายวิชาโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ศาสตร์  ตนเอง  สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

 2)  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา 
การนำเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การนำเสนอรายงาน ประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ      

ความรับผิดชอบ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรในการทำกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 
 2)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤต
ของประเทศในบริบทของความเป็นไทย ด้วยการ
อภิปราย ระดมความคิด และบทบาทสมมติ 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทำกิจกรรม 
ผลงาน และการนำเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการทำงานเป็นทีม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ 
ในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก 
และอ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
และมีวิจารณญาณ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และนำเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอ่ืนเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นำเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบคำถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
 2)  ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผัง
กราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 



 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 PLO1 เคารพกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและสังคม 
ยึดมั่นในความถูกต้องตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และจรรยาบรรณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO2 อดทน มุ่งม่ัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มี
ความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์
ส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในภาวะ
ผู้นำและผู้ตาม 

 
 1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์การ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานและสังคม โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย แสดงออกซ่ึงการยึดมั่นความถูกต้อง 
กล้าเสนอแนะ หรือทักท้วง มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ หรือ
กล่าวตำหนิหากนิสิตกระทำที่ไม่เหมาะสม 
 2) กำหนดให้นิสิตต้องมีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น 
และอดทนในการทำงาน รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำ
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้อง
ไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น    
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกในการ
ทำงาน ช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้สื่อหรือ
เทคนิคการสอนที่เน้นให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อการ

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริต
ในการเรียนและการสอบ และการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของ
นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ผลงานและการนำเสนอผลงาน 
 5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกทาง
คุณธรรม จริยธรรม กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้า
ทักท้วง การทำประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 6) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกด้าน
ความคิดเชิงบวกในการทำงาน  



ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
เรียนรู ้และการทำงาน ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

2) ด้านความรู้ 
 PLO3 อธิบายองค์ความรู้ทางธุรกิจและการ
ประกอบการ สำหรับเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจ 
 PLO4 อธิบายองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
 

 
 1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วย
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎ ี กรณีศ ึกษา ให ้ท ันต ่อการ
เปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทาง
ธุรกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและ
จุดเน้นของรายวิชานั้น ๆ   
 2) จัดให้มีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น
การปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู ้ เพื ่อนำมา
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา โดยอิงจากบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทางธุรกิจ 
 3) ศึกษาจากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู ้เชี ่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  ชุมชน 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากการทดสอบย่อย และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 
 2) ประเมินจากการสอบกลางภาคการศึกษาและ
ปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากรายงานหรือชิ้นงานที่นิสิตจัดทำ 
 4) ประเมินจากโครงงาน หรือแผนทางธุรกิจที่
นำเสนอ 
 5) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน โครงการ
หรือแผนธุรกิจในชั้นเรียน 
 6) ประเมินกระบวนการแก้ปัญหา โดยสังเกตุ
จากพฤติกรรม การมีส่วนร่วม และการนำเสนอ 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
การเรียนรู ้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community: PLC)   และ  สเต ็มศ ึกษา (STEM 
Education) 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 PLO5 สืบค้นความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 PLO6 แยกแยะปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอ
แนวทางเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา เพ่ือก่อให้เกิดการคิดท่ีเป็นระบบ
ทันสมัย 
 1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้
นิสิตได้แสวงหาความรู้ จากสื่อต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้สะท้อนความคิดเพ่ือ
ประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2) ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วย
วิธีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) และ 
สเต็มศึกษา (STEM Education) และวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) เข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาทักษะ การแยกแยะปัญหา การวิเคราะห์
สาเหตุ การหาแนวทางแก้ปัญหาและนำเสนอ

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ได้
จากประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ประเมินความสามารถในการสืบค้น ตีความ
วิเคราะห์เพื่อตอบคำถามจากกรณีศึกษาที่ได้รับ ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 2) ประเมินจากข้อสอบที่ให้นิสิตหาปัญหา 
วิเคราะห์สาเหตุ นำเสนอการแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคดิของการแก้ปัญหา 
 3) ประเมินจากวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา ตามบริบทของ
รายวิชา 
 4) ประเมินผลงานหรือโครงงานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
แนวทางเพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 PLO7 ทำงานโดยมีการวางแผน ดำเนินการ 
ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม 
 PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม 
 

 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทำ
ได้โดย 
 1) ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) การ
วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงให้มี
ความถูกต้อง เป็นฐานในการทำงาน 
 2) กำหนดกิจกรรมให้มีการแสดงออกซึ่งความ
รับผิดชอบต่อตนเอง งานที ่ได ้ร ับมอบหมายใน
ร า ย ว ิ ช า ท ั ้ ง แ บ บ ร า ย บ ุ ค ค ล แ ล ะแ บ บ ก ลุ่ ม 
ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรม
องค์การ และสังคม  

 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้จากประเด็น
ต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากผลงานหรือโครงงานที่นำเสนอ ที่
แสดงออกถึงการใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 
 2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในการนำเสนอรายงานในชั ้นเรียน ทั ้งแบบ
รายบุคคล และแบบกลุ่ม 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่าง
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชา 
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 PLO8 สื่อสารและนำเสนอองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ และชี้นำสังคม 
 

 
 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้ ทำได้โดย  
 1) จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยส่งเสริมให้นิสิตได้
นำเสนอผลงาน หรือองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า 
 2) จัดกิจกรรมระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิต
แก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 
และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางธุรกิจในหลากหลายสถานการณ์เพ่ือ
ช่วยในการคิดวิเคราะห์  

 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เช ิงต ัวเลข การส ื ่อสาร และการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน  
 2) ประเมินจากความสามารถในการนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการตอบคำถาม การอธิบายข้อจำกัด 
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การอภิปราย 
 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
6) ด้านทักษะพิสัย 
 PLO9 เลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์และสร้างสรรค์ 
 PLO10 เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างพัฒนา
นวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและสังคม 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัย เพ่ือประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งในชั้นเรียนหรือปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ 
สถานประกอบการ  
 1) กำหนดกรณีศึกษา หรือนำปัญหาจาก
สถานการณ์จริงมาใช้เพ่ือเป็นโจทย์ ในลักษณะ
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  ให้
นิสิตได้นำองค์ความรู้ มาใช้เลือกเครื่องมือวิเคราะห์
ข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์  
 2) ให้นิสิตศึกษาปัญหาจากกระบวนการทาง
ธุรกิจ นำมาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความต้องการของธุรกิจ ทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่ม 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ได้จาก
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ประเมินจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
 2) ประเมินจากโครงงานการพัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) ประเมินจากชิ้นงานที่นิสิตทำข้ึนตามที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา 
 4) ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือ ในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด 
 

 
 


