
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดา้นการใช้

ภาษาองักฤษ 

ส่งเสริมทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยการใชต้าํราภาษาองักฤษ

ในการเรียนการสอน และใชก้รณีศึกษาภาษาองักฤษในเรียนการสอน 

2. ความลุ่มลึกดา้นวิชาการ

บริหารธุรกิจ 

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดค้ิด วิเคราะห์และนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจน

กรณีศึกษาในดา้นบริหารธุรกิจ 

3. ความสามารถดา้นการวิจยัที

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองค์

ความรู้ใหม่และความกา้วหนา้

ทางวิชาชีพ 

ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การจดัสัมมนาทางวิชาการป็นประจาํ เพือให้

นกัศึกษาไดมี้โอกาสนาํเสนอผลงานทางวิชาการ และการสนบัสนุนใหน้กัศึกษา

เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทงัในและต่างประเทศ 

4. ความสามารถดา้นการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการจดัการเรียนการ

สอนและการคน้ควา้หาขอ้มูล 

5. ดา้นภาวะผูน้าํ และความ

รับผดิชอบ มีความคิดเชิง

สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ 

-ส่งเสริมใหมี้การทาํงานเป็นทีมเพือสร้างภาวะความเป็นผูน้าํในทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

มีความรับผิดชอบต่อภาระงานทีไดร้ับมอบหมาย 

-การกระตุน้และส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้แลกเปลียนกนัระหว่างผูส้อนกบันกัศึกษา

ผา่นการสนทนาและอภิปรายในหอ้งเรียน  

- การมอบหมายงานหรือโครงงานทีกระตุน้และส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาส

พฒันาความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ  

- การนาํกรณีศึกษาทีเกิดขนึในภาคธุรกิจเป็นตวัอย่างในการวิเคราะห์ แลกเปลียน 

และอภิปรายอย่างรอบดา้น  

- การส่งเสริมให้นกัศกึษาไดม้ีโอกาสสรา้งสรรคแ์ละพฒันาการ 

ด าเนินธุรกิจในมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 



 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

6. มีจริยธรรมและความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

และสิงแวดลอ้ม รวมทงัการ

ตระหนกัถึงความ 

เป็นส่วนหนึงของการเป็น

พลเมืองทีดีของโลก  

(Global Citizenship) 

-การนาํกรณีศึกษาพรอ้มผลกระทบทีเกียวขอ้งกบัจริยธรรมและความรับผดิชอบตอ่

สังคมและสิงแวดลอ้มเป็นส่วนหนึงในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาของ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ  

- การพฒันาและยกระดบัคุณภาพทางจิตใจของนกัศึกษาผา่นโครงการพฒันา

นกัศึกษา 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทงัมีจิตสาธารณะ และ

ความตระหนกัในคุณค่าของการทาํงาน โดยสามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้นในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข โดยมี

คุณสมบติัสรุปพอสังเขปดงันี 

1) มีความซือสัตย ์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

สิงแวดลอ้ม 

2) มีภาวะความเป็นผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ได้

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

3)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพและปฏิบติัตาม 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

4)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมทีมีความสํา คัญทางธุรกิจ รวมไปถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

5)  มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ

การสร้างภูมิคุม้กนั 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ในการพฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงความพอเพียง คณาจารยใ์น

หลกัสูตรจะตอ้งทาํให้เป็นตวัอยา่งในดา้นคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ และความพอเพียง 



 

2) การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทงัต่อวิชาการและการวิจยัดว้ยการสอดแทรกในการสอน

ทุกรายวิชา 

3) ร่วมกนักาํหนดระเบียบวินัยและความรับผดิชอบรวมทงัการฝึกฝนการทาํงานเป็นทีมการ

เป็นผูน้ํา ผูต้ามในทุกรายวิชา 

4) การสอดแทรกจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใชแ้บบสอบถาม และแบบประเมิน โดยประเมินจากหลายๆ ดา้น ดงันี 

1) ประเมินจากการมีวินยัในการเรียน การตรงเวลาในการเขา้ชนัเรียน การทาํงานเสร็จและส่ง

งานตามกาํหนด  

2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเป็นทีม การทาํงานวิจยั และการเขา้ร่วม

กิจกรรมในการใชอ้งคค์วามรู้ทางการศึกษาทาํประโยชน์ต่อสังคม 

3) ประเมินจากความซือสัตย ์และจรรยาบรรณในการสอบ และจากการเขียนงานวิชาการ 

4) ผูเ้รียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพือนและอาจารย ์โดยใชแ้บบประเมินและแบบ

วดัผล 

2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ตามคุณสมบตัิสรุปพอสังเขปดงันี 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทงัภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั 

2) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทัง

ความสามารถในการปรับปรุงแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

3) มีความรู้และความเขา้ใจในการพฒันางานวิจยัทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร สังคมและ

ประเทศชาติทงัทีเป็นองคค์วามรู้ใหม่และความกา้วหน้าทางบริหารธุรกิจ 

4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจในการทาํงานและ

ดาํรงชีวิต 

5)มีความรู้ในกลุ่มวิชาทีเกียวขอ้ง 

 



 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ใชก้ารเรียนการสอนโดยใช้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทงัการสอนและการสัมมนาในชนัเรียน 

โดยกระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายแลกเปลียนความรู้ 

2) ใชก้รณีศึกษาจริงทางธุรกิจเป็นเครืองมือในการแลกเปลียนเรียนรู้ 

3) การจัดสัมมนาและบรรยายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจโดยวิทยากรผูมี้ความรู้และ

ประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจ 

4) การจดัใหมี้การพูดคุย แลกเปลียน และอภิปรายในงานวิจยัทงัของคณาจารยแ์ละนักศึกษา

อย่างสมาํเสมอ 

5) การเยยีมชมและดูงานในสถานประกอบการ รวมไปถึงการส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมทาง

วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้โดยประเมินจากหลายๆ ดา้น ดงันี 

1) ประเมินจากการจดัทาํรายงาน 

2) ประเมินจากนาํเสนอผลงาน และการอภิปรายของนกัศึกษา 

3) การสอบประจาํภาคการศึกษา 

2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

2.3.1ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งมีผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ตามคุณสมบติัสรุปพอสังเขปดงันี 

1) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ทีสามารถเป็นผูน้ําด้านนวตักรรมใน

องคก์ารได ้

2) สามารถสืบคน้ ประเมินขอ้มูล และเลือกใชข้อ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา นําเสนอทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกรอบด้าน และ

สามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจเพือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

4) มีทกัษะความคิดทงัในดา้นการสังเคราะห์และบูรณาการ และสามารถวิพากษ์ วิจารณ์และ

นาํเสนอแนวทางการแกไ้ขไดอ้ย่างเป็นระบบและสร้างสรรค ์

 5)สามารถใชท้กัษะความรู้ความเขา้ใจในงานวิจยั/วางแผนต่อยอดเพือการพฒันาความรู้ได ้

2.3.2กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ใชก้ารเรียนการสอนโดยใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เนน้ใหน้กัศึกษาไดค้ิด วิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหา รวมทงัการคน้หาขอ้มูลเพิมเติม 



 

2) การส่งเสริมการอภิปรายกลุ่ม การวิพากษ์ วิจารณ์ และแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 

3) การวิเคราะห์กรณีศึกษาทีเกิดขึนจริงในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั 

2.3.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา โดยประเมินจากหลายๆ ดา้น ดงันี 

1) ประเมินจากกระบวนการแสดงออก การวิจารณ์และการอภิปราย 

2) ประเมินจากการแกไ้ขปัญหาและการนาํเสนอทางเลือกและผลกระทบทีเกิดขึน 

3) ประเมินจากการนาํเสนอผลงาน การตอบคาํถาม และการติดต่อสือสารกบัผูอ้ืน 

2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบตามคุณสมบติัสรุปพอสังเขปดงันี 

1)สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้มีภาวะผูน้ําและการเป็นผูต้ามของกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม  

2) มีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนทีมีความแตกต่างกันไดอ้ยา่งกลมกลืน 

3) มีความกลา้และความเชือมนัในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ รวมทงัการยอมรับ

ความเห็นต่างไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

4) มีความรับผิดชอบในหน้าทีและภาระงานทีไดร้ับมอบหมาย  

5) มีความเชียวชาญในศาสตร์ทีทาํวิจยั และนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   และความ

รับผดิชอบ 

1) ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีภายในกลุ่มดว้ยการมอบหมายงาน

กลุ่ม 

2) การส่งเสริมการอภิปรายกลุ่มโดยใชก้รณีศึกษา โดยกาํหนดใหมี้การรวมกลุ่มทีแตกต่างกนั 

3) การบูรณาการความรู้ในการบริหารธุรกิจกบัหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผดิชอบ 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดย

ประเมินจากหลายๆ ดา้น ดงันี 

1) ประเมินจากกระบวนการแสดงออกทงัในการนาํเสนอผลงานและการเป็นผูฟั้งระหว่างการ

นาํเสนอ และการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน 

2) ประเมินจากผลงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 



 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศตาม

คุณสมบติัสรุปพอสังเขปดงันี 

1)สามารถประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ หลกัสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพือการแก้ไขปัญหา

ทางธุรกิจและงานวิจยัได ้

2)มีความสามารถในสือสารทงัการนาํเสนอผลงานดว้ยการพูดและการเขียนได ้

3) สามารถเลือกใชสื้อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาํเสนอผลงานไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้ง

กบักลุ่มผูฟั้งได ้

4) มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้และการทาํงานได ้

5)สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี นวตักรรม และสถานการณ์โลกได ้

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)จดัเตรียมระบบสนบัสนุนและสถานทีในการคน้ควา้ขอ้มูลของนกัศึกษา 

2)ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ ค ้นคว้า  และนําเสนอในรายวิชาประเด็นเฉพาะทางด้าน

บริหารธุรกิจในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการเงิน การตลาด การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การดําเนินงานการบริหาร 

และดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมไปถึงรายวิชาสัมมนา 

3)  การส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมการนาํเสนอผลงานวิชาการในทีประชุมวิชาการระดับชาติ

และระดบันานาชาติ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยประเมินจาก 

1) ประเมินจากการนาํเสนอผลงานทงัในรายวิชา และผลงานวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการเลือกใชสื้อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 

3 แผนทแีสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 

แสดงใหเ้ห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในด้านใดบา้ง (สัมพนัธ์กบัการ

พฒันาผลการเรียนรู้แต่ละดา้นตามขอ้ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผดิชอบหลกัหรือความรับผดิชอบรอง โดยทีผล

การเรียนรู้แต่ละขอ้ของดา้นต่างๆ ในตารางมีความหมายดงัต่อไปนี 



 

 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซือสัตย ์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ้ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

สิงแวดลอ้ม 

2) มีภาวะความเป็นผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ได้

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

3)  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพและปฏิบติัตาม 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

4)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมทีมีความสํา คัญทางธุรกิจ รวมไปถึง

จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ  

5)  มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต โดยยดึแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ

การสร้างภูมิคุม้กนั 

 

 3.2 ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทงัภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั 

2) มีความรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทัง

ความสามารถในการปรับปรุงแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

3) มีความรู้และความเขา้ใจในการพฒันางานวิจยัทีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร สังคมและ

ประเทศชาติทงัทีเป็นองคค์วามรู้ใหม่และความกา้วหนา้ทางบริหารธุรกิจ 

4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจในการทาํงานและ

ดาํรงชีวิต 

5)มีความรู้ในกลุ่มวิชาทีเกียวขอ้ง 

3.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ทีสามารถเป็นผูน้ําด้านนวตักรรมใน

องคก์ารได ้

2) สามารถสืบคน้ ประเมินขอ้มูล และเลือกใชข้อ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา นําเสนอทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกรอบด้าน และ

สามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจเพือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 



 

4) มีทกัษะความคิดทงัในดา้นการสังเคราะห์และบูรณาการ และสามารถวิพากษ์ วิจารณ์และ

นาํเสนอแนวทางการแกไ้ขไดอ้ย่างเป็นระบบและสร้างสรรค ์

 5)สามารถใชท้กัษะความรู้ความเขา้ใจในงานวิจยั/วางแผนต่อยอดเพือการพฒันาความรู้ได ้

3.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้มีภาวะผูน้าํและการเป็นผูต้ามของกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) มีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนทีมีความแตกต่างกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

3) มีความกลา้และความเชือมนัในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ ์วิจารณ์ รวมทงัการยอมรับ

ความเห็นต่างไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

4) มีความรับผิดชอบในหน้าทีและภาระงานทีไดรั้บมอบหมาย  

5) มีความเชียวชาญในศาสตร์ทีทาํวิจยั และนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ หลกัสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพอืการแกไ้ขปัญหาทาง

ธุรกิจและงานวิจยัได ้

2) มีความสามารถในสือสารทงัการนาํเสนอผลงานดว้ยการพูดและการเขียนได ้

3) สามารถเลือกใชสื้อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาํเสนอผลงานไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั

กลุ่มผูฟั้งได ้

4) มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้และการทาํงานได ้

                   5) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีนวตักรรม และสถานการณ์โลกได ้

 

 


