ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
2. ความลุ่มลึกด้านวิชาการ
บริ หารธุรกิจ
3. ความสามารถด้านการวิจยั ที
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์
ความรู ้ใหม่และความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
4. ความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ด้านภาวะผูน้ าํ และความ
รับผิดชอบ มีความคิดเชิง
สร้างสรรค์และเป็ นระบบ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่ งเสริ มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้ตาํ ราภาษาอังกฤษ
ในการเรี ยนการสอน และใช้กรณีศึกษาภาษาอังกฤษในเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้คิด วิเคราะห์และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจน
กรณีศึกษาในด้านบริ หารธุรกิจ
ส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการป็ นประจํา เพือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ และการสนับสนุนให้นกั ศึกษา
เดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทังในและต่างประเทศ
ส่ งเสริ มให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู แ้ ละการจัดการเรียนการ
สอนและการค้นคว้าหาข้อมูล
-ส่ งเสริ มให้มกี ารทํางานเป็ นทีมเพือสร้างภาวะความเป็ นผูน้ าํ ในทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
มีความรับผิดชอบต่อภาระงานทีได้รับมอบหมาย
-การกระตุน้ และส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้แลกเปลียนกันระหว่างผูส้ อนกับนักศึกษา
ผ่านการสนทนาและอภิปรายในห้องเรี ยน
- การมอบหมายงานหรือโครงงานทีกระตุน้ และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และเป็ นระบบ
- การนํากรณีศึกษาทีเกิดขึนในภาคธุรกิจเป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์ แลกเปลียน
และอภิปรายอย่างรอบด้าน
- การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจในมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะพิเศษ
6. มีจริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ งแวดล้อม รวมทังการ
ตระหนักถึงความ
เป็ นส่ วนหนึ งของการเป็ น
พลเมืองทีดีของโลก
(Global Citizenship)

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-การนํากรณีศึกษาพร้อมผลกระทบทีเกียวข้องกับจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ งแวดล้อมเป็ นส่วนหนึ งในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาของ
หลักสูตรบริ หารธุ รกิจ
- การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางจิตใจของนักศึกษาผ่านโครงการพัฒนา
นักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทังมีจิตสาธารณะ และ
ความตระหนักในคุณค่าของการทํางาน โดยสามารถดําเนินชีวิตร่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข โดยมี
คุณสมบัติสรุ ปพอสังเขปดังนี
1) มีความซือสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ งแวดล้อม
2) มีภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์
3) มีวิ นัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง วิชาชี พ และสัง คม เคารพและปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์ก รและสังคม
4) มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในหลั ก จริ ยธรรม คุ ณ ธรรมที มี ค วามสํ า คัญ ทางธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
5) มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุม้ กัน
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรมรวมไปถึ งความพอเพียง คณาจารย์ใ น
หลักสู ตรจะต้องทําให้เป็ นตัวอย่างในด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทางวิชาการ และความพอเพียง

2) การปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมทังต่อวิชาการและการวิจยั ด้วยการสอดแทรกในการสอน
ทุกรายวิชา
3) ร่ วมกันกําหนดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบรวมทังการฝึ กฝนการทํางานเป็ นทีมการ
เป็ นผูน้ ํา ผูต้ ามในทุกรายวิชา
4) การสอดแทรกจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีก ารประเมินผลการเรี ยนรู ้ด้านคุณ ธรรม จริ ยธรรมด้วยวิธีก ารต่า งๆ เช่ น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม และแบบประเมิน โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี
1) ประเมินจากการมีวินยั ในการเรี ยน การตรงเวลาในการเข้า ชันเรี ยน การทํางานเสร็ จและส่ ง
งานตามกําหนด
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิงานเป็ นทีม การทํา งานวิ จยั และการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมในการใช้องค์ความรู ้ทางการศึกษาทําประโยชน์ต่อสังคม
3) ประเมินจากความซือสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ และจากการเขียนงานวิชาการ
4) ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพือนและอาจารย์ โดยใช้แ บบประเมินและแบบ
วัดผล
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้ตามคุณสมบัติสรุ ปพอสังเขปดังนี
1) มีความรู ้แ ละความเข้าใจในสาระสํา คัญของศาสตร์ด้า นบริ หารธุ รกิ จทังภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
2) มีค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในสาระสํา คัญเกี ยวกับกระบวนการบริ หารธุ รกิ จ ในด้า นการ
วางแผน การจัด โครงสร้ า งองค์ก าร การปฏิ บ ัติก าร การควบคุ ม และประเมิ น ผลการดํา เนิ นงาน รวมทัง
ความสามารถในการปรับปรุ งแผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3) มีความรู ้แ ละความเข้าใจในการพัฒ นางานวิ จยั ทีเป็ นประโยชน์ต่อ องค์ก าร สัง คมและ
ประเทศชาติทงที
ั เป็ นองค์ความรู ้ใหม่และความก้าวหน้าทางบริ หารธุรกิจ
4) มีค วามสามารถในการประยุก ต์ใ ช้องค์ค วามรู ้ทางด้า นบริ หารธุ ร กิจในการทํา งานและ
ดํารงชีวิต
5)มีความรู ้ในกลุ่มวิชาทีเกียวข้อง

2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การเรี ยนการสอนโดยใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทังการสอนและการสัมมนาในชันเรี ยน
โดยกระตุน้ ให้เกิดการอภิปรายแลกเปลียนความรู ้
2) ใช้กรณีศึกษาจริ งทางธุรกิจเป็ นเครื องมือในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
3) การจัด สัม มนาและบรรยายทางวิ ชาการด้า นบริ หารธุ รกิ จโดยวิทยากรผูม้ ีค วามรู ้แ ละ
ประสบการณ์ทีเกียวข้องกับการบริ หารธุรกิจ
4) การจัดให้มีการพูดคุย แลกเปลียน และอภิปรายในงานวิจยั ทังของคณาจารย์และนักศึกษา
อย่างสมําเสมอ
5) การเยียมชมและดูงานในสถานประกอบการ รวมไปถึงการส่ งเสริ มการเข้า ร่ วมประชุมทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี
1) ประเมินจากการจัดทํารายงาน
2) ประเมินจากนําเสนอผลงาน และการอภิปรายของนักศึกษา
3) การสอบประจําภาคการศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องมีผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา ตามคุณสมบัติสรุ ปพอสังเขปดังนี
1) มีค วามคิดวิเคราะห์อ ย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ทีสามารถเป็ นผู น้ ํา ด้านนวัตกรรมใน
องค์การได้
2) สามารถสื บค้น ประเมินข้อมูล และเลือกใช้ขอ้ มูล ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา นํา เสนอทางเลือ กและผลกระทบของทางเลือ กรอบด้าน และ
สามารถตัดสิ นใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจเพือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
4) มีทกั ษะความคิดทังในด้านการสังเคราะห์แ ละบูรณาการ และสามารถวิพากษ์ วิจารณ์และ
นําเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์
5)สามารถใช้ทกั ษะความรู ้ความเข้าใจในงานวิจยั /วางแผนต่อยอดเพือการพัฒนาความรู ้ได้
2.3.2กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ใช้การเรี ยนการสอนโดยใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้นให้นกั ศึกษาได้คิด วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา รวมทังการค้นหาข้อมูลเพิ มเติม

2) การส่ งเสริ มการอภิปรายกลุ่ม การวิพากษ์ วิจารณ์ และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างนักศึกษา
3) การวิเคราะห์กรณีศึกษาทีเกิดขึนจริงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั
2.3.3กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปัญญา โดยประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี
1) ประเมินจากกระบวนการแสดงออก การวิจารณ์และการอภิปราย
2) ประเมินจากการแก้ไขปัญหาและการนําเสนอทางเลือกและผลกระทบทีเกิดขึน
3) ประเมินจากการนํา เสนอผลงาน การตอบคําถาม และการติดต่อสื อสารกับผูอ้ ืน
2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามคุณสมบัติสรุ ปพอสังเขปดังนี
1)สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ มีภาวะผูน้ ําและการเป็ นผูต้ ามของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนทีมีความแตกต่างกันได้อย่างกลมกลืน
3) มีความกล้าและความเชือมันในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ รวมทังการยอมรับ
ความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีความรับผิดชอบในหน้าทีและภาระงานทีได้รับมอบหมาย
5) มีความเชียวชาญในศาสตร์ทีทําวิจยั และนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนทีใช้ พั ฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล และความ
รับผิดชอบ
1) ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และการสร้างความสัมพันธ์ทีดีภายในกลุ่มด้วยการมอบหมายงาน
กลุ่ม
2) การส่ งเสริ มการอภิปรายกลุ่มโดยใช้กรณีศึกษา โดยกําหนดให้มีการรวมกลุ่มทีแตกต่างกัน
3) การบูรณาการความรู ้ในการบริ หารธุ รกิจกับหน่ วยงานภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล และ ความรับผิดชอบ
มีก ารประเมินผลการเรี ยนรู ้ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ ระหวางบุคคลและความรั บผิดชอบ โดย
ประเมินจากหลายๆ ด้าน ดังนี
1) ประเมินจากกระบวนการแสดงออกทังในการนําเสนอผลงานและการเป็ นผูฟ้ ังระหว่า งการ
นําเสนอ และการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอน
2) ประเมินจากผลงานทีได้รับมอบหมาย

2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
คุณสมบัติสรุ ปพอสังเขปดังนี
1)สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ หลักสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพือการแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจและงานวิจยั ได้
2)มีความสามารถในสื อสารทังการนําเสนอผลงานด้วยการพูดและการเขียนได้
3) สามารถเลือกใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานได้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลุ่มผูฟ้ ังได้
4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนรู ้และการทํางานได้
5)สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกได้
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)จัดเตรี ยมระบบสนับสนุนและสถานทีในการค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา
2)ส่ ง เสริ มให้มี ก ารวิ เ คราะห์ ค้น คว้า และนํ า เสนอในรายวิ ช าประเด็ น เฉพาะทางด้า น
บริ หารธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การดํา เนิ นงานการบริ หาร
และด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมไปถึงรายวิชาสัมมนา
3) การส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมการนําเสนอผลงานวิชาการในทีประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีก ารประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ด้านการวิ เคราะห์ เ ชิ งตัว เลข การสื อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยประเมินจาก
1) ประเมินจากการนําเสนอผลงานทังในรายวิชา และผลงานวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการเลือกใช้สือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3 แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อ ผลการเรี ยนรู ้ใ นด้านใดบ้า ง (สัมพันธ์กบั การ
พัฒนาผลการเรี ยนรู ้แต่ล ะด้านตามข้อ 2) โดยระบุว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักหรือ ความรับผิดชอบรอง โดยทีผล
การเรี ยนรู ้แต่ละข้อของด้านต่างๆ ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี

3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซือสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ งแวดล้อม
2) มีภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์
3) มีวิ นัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง วิชาชี พ และสัง คม เคารพและปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์ก รและสังคม
4) มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในหลัก จริ ยธรรม คุ ณ ธรรมที มี ค วามสํ า คัญ ทางธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
5) มีความพอเพียงเป็ นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุม้ กัน
3.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้แ ละความเข้าใจในสาระสํา คัญของศาสตร์ด้า นบริ หารธุ รกิ จทังภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
2) มีค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในสาระสํา คัญเกี ยวกับกระบวนการบริ หารธุ รกิ จ ในด้า นการ
วางแผน การจัด โครงสร้า งองค์ก าร การปฏิ บ ัติก าร การควบคุ ม และประเมิ น ผลการดํา เนิ นงาน รวมทัง
ความสามารถในการปรับปรุ งแผนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3) มีความรู ้แ ละความเข้าใจในการพัฒ นางานวิ จยั ทีเป็ นประโยชน์ต่อ องค์ก าร สัง คมและ
ประเทศชาติทงที
ั เป็ นองค์ความรู ้ใหม่และความก้าวหน้าทางบริ หารธุรกิจ
4) มีค วามสามารถในการประยุก ต์ใ ช้องค์ค วามรู ้ทางด้า นบริ หารธุ ร กิจในการทํา งานและ
ดํารงชีวิต
5)มีความรู ้ในกลุ่มวิชาทีเกียวข้อง
3.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1) มีค วามคิดวิเคราะห์อ ย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ทีสามารถเป็ นผู น้ ํา ด้า นนวัตกรรมใน
องค์การได้
2) สามารถสื บค้น ประเมินข้อมูล และเลือกใช้ขอ้ มูล ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา นํา เสนอทางเลือ กและผลกระทบของทางเลือ กรอบด้าน และ
สามารถตัดสิ นใจเลือกทางเลือกทีสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจเพือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

4) มีทกั ษะความคิดทังในด้านการสังเคราะห์แ ละบูรณาการ และสามารถวิพากษ์ วิจารณ์และ
นําเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์
5)สามารถใช้ทกั ษะความรู ้ความเข้าใจในงานวิจยั /วางแผนต่อยอดเพือการพัฒนาความรู ้ได้
3.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ มีภาวะผูน้ าํ และการเป็ นผูต้ ามของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนทีมีความแตกต่างกันได้อย่างกลมกลืน
3) มีความกล้าและความเชือมันในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ รวมทังการยอมรับ
ความเห็นต่างได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีความรับผิดชอบในหน้าทีและภาระงานทีได้รับมอบหมาย
5) มีความเชียวชาญในศาสตร์ทีทําวิจยั และนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ หลักสถิตแิ ละการวิเคราะห์เชิงปริ มาณเพือการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจและงานวิจยั ได้
2) มีความสามารถในสือสารทังการนําเสนอผลงานด้วยการพูดและการเขียนได้
3) สามารถเลือกใช้สือเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานได้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลุ่มผูฟ้ ังได้
4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนรู้และการทํางานได้
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม และสถานการณ์โลกได้

