การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๑ คุณธรรมและจริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู
คอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูที่อยู
ในสายงานอาชีพที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรตองมีความรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ โดยกําหนดคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมไว ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรยังมีรายวิชาจริยธรรมในการใชงานคอมพิวเตอร เปน
วิชาบังคับ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธการสอน
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบและสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๓ การประเมินผลการเรียนรู
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ ความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู

นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา
นั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม
โดยจะตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และ
การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(๓) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร
ใหตรงตามขอกําหนด
(๔) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของ
(๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(๘) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
๒.๒.๒ กลยุทธการสอน
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติในสภาพแวดลอม
จริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
๒.๒.๓ การประเมินผลการเรียนรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(๑) การสอบกลางภาคและปลายภาค
(๒) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(๓) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(๔) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(๕) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
๒.๓ ทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา
วิธีการแกปญหาและการประยุกตใชงาน ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิด
ทักษะทางปญญาดังนี้
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ

(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา
และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม
คําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
๒.๓.๒ กลยุทธการสอน
เนนใหนักศึกษารูถึงที่มาของแนวคิด การตั้งขอสังเกตที่เกี่ยวของกับปญหาการศึกษาจากกรณีศึกษาและการ
วิเคราะหผล และใหนักศึกษาไดมีโอกาสปฏิบัติจริง
๒.๓.๓ การประเมินผลการเรียนรู
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ผลการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ เปนตน
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู
ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวของกับคุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆนี้
(๑) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๓) สามารถใชความรูใ นศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๒.๔.๒ กลยุทธการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

(๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(๕) มีภาวะผูนํา
๒.๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู
(๑) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา
๒.๕.๒ กลยุทธการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ สถานการณเสมือนจริง
และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
๒.๕.๓ การประเมินผลการเรียนรู
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและ
สถิติที่เกี่ยวของ

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
๐ = ความรับผิดชอบหลัก

 = ความรับผิดชอบรอง

๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นในฐานะบัณฑิตยังจะตองมีสวนชวยเสริมสรางความมั่นคง และ
ความรุงเรืองของประเทศ อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเรื่องที่จะทําใหนักศึกษา สามารถพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีความซื่อสัตยสุจริต สํานึกรักตอชาติและสถาบัน อนุรักษและสืบทอดเอกลักษณที่ดีงามของไทย
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา ขยัน อดทน เพียรพยายามสูความสําเร็จ กตัญูกตเวที มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ ลําดับความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม เสียสละ มีน้ําใจ สุภาพออนนอม มีความซื่อตรงตอหนาที่ ไมคดโกง
๑.๒ ) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษา มีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฯ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
สวนรวม โดยในการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบ หรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้ 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 เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเขากับระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสุข และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมที่เปนสมาชิก ดังนั้น มาตรฐานความรูในสวนนี้จึงควรประกอบดวย
(๑) มีความรู ความเขาใจและสามารถสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย เขาถึงสังคมภูมิภาค สังคมไทย ประชาคมอาเซียน และ สังคมโลก
(๒) มีความรูและทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษาและประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงได ตลอดจนตระหนักรูในองคความรูของศาสตรที่เกี่ยวของ อยางกวางขวางและเปนระบบ

(๓) มีความรูและความเขาใจและสามารถใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตสวนตน ทองถิ่นและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม
(๔) มีความรูและความเขาใจและสามารถปรับปรุง พัฒนา จรรโลงสภาพและสิ่งแวดลอมของชุมชน และสังคมใหอยูแบบยั่งยืน
(๕) มีความรู ความเขาใจธรรมชาติของภาษาและสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฎิบัติ ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ใหเปน ไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจน เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ / สหกิจศึกษา
๒.๓ ) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา 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 ดังนั้น นักศึกษาจึงตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
(๑) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู ทักษะการแกปญหา และการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม
(๒) มีทักษะการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินขอมูล และขอเท็จจริงเปนพื้นฐานสําหรับการแกปญหา และการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนสามารถสืบคน
ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม ในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) รูเทาทันการเปลี่ยน แปลงและสามารถปรับ ตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก
(๕) มีการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พึ่งพาตนเองและเปนที่พึ่งพาของผูอื่นได
๓.๒ ) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

