
 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 

๒.๑ คุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๑.๑ ผลการเรียนรู 

 คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เก่ียวของกับความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูที่อยู

ในสายงานอาชีพที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรตองมีความรับผิดชอบตอผลที่ 

เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ โดยกําหนดคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมไว ดังน้ี 

(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

 (๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 (๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ 

ความสําคัญ 

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 (๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

 (๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 นอกจากน้ัน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรยังมีรายวิชาจริยธรรมในการใชงานคอมพิวเตอร เปน 

วิชาบังคับ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 ๒.๑.๒ กลยุทธการสอน 

 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน

สมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก

รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 ๒.๑.๓ การประเมินผลการเรียนรู 

 (๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด 

ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 

 (๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 (๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 

๒.๒ ความรู 

 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู 



 

 

 นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา

น้ันตองเปนส่ิงที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม  โดยจะตองครอบคลุมส่ิงตอไปน้ี 

 (๑) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 (๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และ

การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 (๓) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร

ใหตรงตามขอกําหนด 

 (๔) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต 

 (๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 

 (๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เก่ียวของ 

 (๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 

 (๘) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 

 การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด 

ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร 

 

 ๒.๒.๒ กลยุทธการสอน 

 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติในสภาพแวดลอม

จริง โดยทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 

นอกจากน้ีควรจัดใหมีการเรียนรูจาก สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

 ๒.๒.๓ การประเมินผลการเรียนรู 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

 (๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 (๒) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

 (๓) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 

 (๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 (๕) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

๒.๓  ทักษะทางปญญา 

 ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู 

 นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอรในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา 

วิธีการแกปญหาและการประยุกตใชงาน ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิด

ทักษะทางปญญาดังน้ี 

 (๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 



 

 

 (๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 การวัดมาตรฐานในขอน้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา 

และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเล่ียงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม

คําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 

 

 ๒.๓.๒ กลยุทธการสอน 

 เนนใหนักศึกษารูถึงที่มาของแนวคิด  การตั้งขอสังเกตที่เก่ียวของกับปญหาการศึกษาจากกรณีศึกษาและการ

วิเคราะหผล  และใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

 ๒.๓.๓ การประเมินผลการเรียนรู 

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

ผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ  เปนตน 

 

๒.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู 

 ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่

เก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปน้ีใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่

เก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆน้ี 

 (๑) สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

 (๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน 

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 (๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

 (๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

 (๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง 

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

 (๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 

 ๒.๔.๒ กลยุทธการสอน 

 ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน 

หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล 

การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

 (๑) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 (๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 (๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 



 

 

 (๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

 (๕) มีภาวะผูนํา 

  

 ๒.๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ 

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

 

๒.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู 

  (๑) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

  (๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

  (๓) สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของส่ือการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

  (๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 

 การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศกึษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา  

 

 ๒.๕.๒ กลยุทธการสอน 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ สถานการณเสมือนจริง 

และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี 

 

 ๒.๕.๓ การประเมินผลการเรียนรู 

 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและ

สถิติที่เก่ียวของ 

 



 

 

๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

๐ = ความรับผิดชอบหลัก      = ความรับผิดชอบรอง 

 

๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑ ) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม  นอกจากน้ันในฐานะบัณฑิตยังจะตองมีสวนชวยเสริมสรางความม่ันคง และ

ความรุงเรืองของประเทศ  อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องที่จะทําใหนักศึกษา สามารถพัฒนา  คุณธรรม  จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ  ดังน้ี  

 (๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีความซ่ือสัตยสุจริต  สํานึกรักตอชาติและสถาบัน  อนุรักษและสืบทอดเอกลักษณที่ดีงามของไทย 

 (๒) มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทน เพียรพยายามสูความสําเร็จ  กตัญูกตเวที มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม  

 (๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขดัแยงและ ลําดับความสําคัญ  

 (๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

 (๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม เสียสละ มีนํ้าใจ สุภาพออนนอม  มีความซ่ือตรงตอหนาที่  ไมคดโกง 

๑.๒ ) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร   เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษา  มีระเบียบวินัย  โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา   แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ  มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ

สวนรวม  โดยในการทํางานกลุมน้ัน ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม  มีความซ่ือสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ  หรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากน้ี อาจารย

ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่กระทําความดี  ทําประโยชนแกสวนรวม  มีความเสียสละ  

๑.๓ ) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

 (๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม  

 (๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม หลักสูตร  

 (๓) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ  

 (๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๒ ดานความรู  

๒.๑ ) ผลการเรียนรูดานความรู  

 มีองคความรูในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางกวางขวาง  เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับระบบสังคมที่เปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีความสุข และสามารถเปนผูนําการเปล่ียนแปลงใน

สังคมที่เปนสมาชิก  ดังน้ัน  มาตรฐานความรูในสวนน้ีจึงควรประกอบดวย  

 (๑) มีความรู  ความเขาใจและสามารถสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย  เขาถึงสังคมภูมิภาค สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และ สังคมโลก  

 (๒) มีความรูและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษาและประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงได ตลอดจนตระหนักรูในองคความรูของศาสตรที่เก่ียวของ อยางกวางขวางและเปนระบบ 



 

 

 (๓) มีความรูและความเขาใจและสามารถใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตสวนตน ทองถิ่นและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  

 (๔) มีความรูและความเขาใจและสามารถปรับปรุง พัฒนา จรรโลงสภาพและส่ิงแวดลอมของชุมชน และสังคมใหอยูแบบยั่งยืน  

 (๕) มีความรู ความเขาใจธรรมชาติของภาษาและสามารถส่ือสารทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ ) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฎิบัติ ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งน้ี ใหเปน ไปตามลักษณะของรายวิชา  

ตลอดจน เน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ    นอกจากน้ี  ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง  โดยการศึกษาดูงาน  หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ / สหกิจศึกษา 

๒.๓ ) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ  

 (๑) การทดสอบยอย  

 (๒) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

 (๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

 (๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

 (๕) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  

 

๓ ทักษะทางปญญา  

๓.๑ ) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

 เนนใหสามารถคนหาขอเท็จจริง  ทําความเขาใจ และสามารถประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย รูจักคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา และวิธีการ 

แกปญหา ดังน้ัน  นักศึกษาจึงตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา  ดังน้ี  

 (๑) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู  ทักษะการแกปญหา  และการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม  

 (๒) มีทักษะการวิเคราะห สังเคราะห  ประเมินขอมูล และขอเท็จจริงเปนพื้นฐานสําหรับการแกปญหา และการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนสามารถสืบคน      

                    ตีความ และประเมินสารสนเทศ  เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม ในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

 (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๔) รูเทาทันการเปล่ียน แปลงและสามารถปรับ ตัวเขากับการเปล่ียนแปลงของประชาคมโลก 

 (๕) มีการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  พึ่งพาตนเองและเปนที่พึ่งพาของผูอ่ืนได   

๓.๒ ) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  


