ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ.2564
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLO 1 : ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลและ
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
สารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อใช้กบั งาน 2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
ที่ตอ้ งการได้
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
3) การจัดกิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
4) จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและ
นักวิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรง

PLO 2 : วิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
ตรรกะทางวิทยาการคานวณเพือ
การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและตรงตาม
ความต้องการขององค์การ

1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
3) การจัดกิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น
4) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ ก
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
และแก้ไขปัญหา
5) การมอบหมายงานที่ตอ้ งมีการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ค้นหาข้อเท็จจริ ง ตีความ
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ
6) จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิงาน
จริ ง

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล
1) ทดสอบย่อยและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
3) ผลงานการผลิตชิ้นงาน
4) การนาเสนอผลงาน
5) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม
6) นักศึกษาประเมินตนเองและ
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วม
กลุ่มกิจกรรม
7) การตรวจเนื้อหาของรายงาน
การค้นคว้า
1) ทดสอบย่อยและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
3) ผลงานการผลิตชิ้นงาน
4) การนาเสนอผลงาน
5) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
กลยุทธ์ /วิธีการสอน
(PLOs)งทักษะการ 1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
PLO 3 : แสดงออกถึ
สื่ อสารเชิงบูรณาการและทางาน
เรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง บทบาทสมมติ
เป็ นทีมได้อย่างเหมาะสมกับบริ บท
กรณี ตวั อย่าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
2) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ในการถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
3) การมอบหมายงานเป็ นกลุ่มฝึ กการเป็ นผูน้ า
สมาชิกกลุ่ม และฝึ กความรับผิดชอบ เน้นการ
ทางานเป็ นทีม
4) จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะด้าน
การสื่ อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
5) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเลือกใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
สารสนเทศเพื่อการจัดการที่หลากหลายและ
เหมาะสม
6) การมอบหมายงานที่ตอ้ งมีการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ค้นหาข้อเท็จจริ ง ตีความ
ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ
PLO 4 : แสดงออกถึงความ
1) ออกมาตรการและระเบียบในเรื่ องของความ
ซื่อสัตย์และรับผิดขอบต่อสังคม
ซื่อสัตย์ การไม่ลอกงาน ลอกข้อสอบ และ
โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
การช่วยกันรับผิดชอบต่อส่ วนรวมและ
เป็ นกิจที่หนึ่ง
สังคม
2) เน้นการตรงต่อเวลาในกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการปลูกฝังจิตวิญญาณ
ในการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจ
ที่หนึ่ง
4) การมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า
สมาชิกกลุ่ม และฝึ กความรับผิดชอบ
5) อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
ในการสอน และการเป็ นแบบอย่างที่ดี
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและยกย่องค่านิยมที่ดี
การมีคุณธรรม จริ ยธรรมและการเสี ยสละ
เพื่อส่ วนรวม

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมิ
ผล ฒนา
1) สังเกตพฤติ
กรรมนการพั
ทักษะการสื่ อสารด้านต่างๆ
2) ทดสอบย่อย
3) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
4) การตรวจเนื้อหาของรายงาน
การค้นคว้า
5) สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
6) ประเมินกระบวนการทางาน
กลุ่มในทุกขั้นตอน
7) การนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
8) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น

1) การประเมินจากการตรงต่อเวลา
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน
การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยเป็ นงานตัวเองไม่ลอกจาก
ของผูอ้ ื่นและการเข้าร่ วม
กิจกรรม
2) การเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร กิจกรรมส
3) การรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
4) พฤติกรรมการเรี ยนและการ
สอบ
5) ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
กลยุทธ์ /วิธีการสอน
PLO 5 : ใช้โ(PLOs)
ปรแกรมประยุกต์
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
เพื่อการออกแบบกราฟิ กที่
2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้ออกแบบ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
ตามหลัก Design Thinking
3) เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีปฎิสัมพันธ์กบั บุคคลโดยเก็บ
ข้อมูลความต้องการจากผูใ้ ช้งานจริ ง
4) เน้นให้ผเู ้ รี ยนใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยในการ
ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับส่ วนติดต่อ
ระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ (UI) และ
ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน (UX)
5) เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้แบบ Project-Based
Learning โดยใช้ Area Based หรื อ
Community Based เป็ นฐานในการ
ปฎิบตั ิงานจริ ง
6) เน้นให้นกั ศึกษาผลิตชิ้นงานที่สามารถส่ งเข้า
ประกวด/แข่งขันในเวทีต่างๆได้
PLO 6 : แสดงออกถึงทักษะการ 1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
จัดการสารสนเทศในองค์การโดย 2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
ใช้โปรแกรมประยุกต์ได้อย่าง
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
เหมาะสมกับบริ บททางเศรษฐกิจ 3) การจัดกิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
และสังคม
คิดเห็น
4) จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและ
นักวิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรง
5) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและ
จากสถานการณ์จริ งในรายวิชา
6) จัดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา
7) เน้นให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้แบบ Project-Based
Learning โดยใช้ Area Based หรื อ
Community Based เป็ นฐานในการ
ปฎิบตั ิงานจริ ง
PLO 7 : แสดงออกถึงทักษะการ 1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning
จัดการระบบคอมพิวเตอร์ท้ งั ด้าน 2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
สนับสนุนการทางานขององค์การ 3) จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและ
พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆให้
นักวิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรง
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและจาก
สถานการณ์จริ งในรายวิชา
5) จัดให้มีรายวิชาฝึ กปฏิบตั ิการวิชาชีพและ
รายวิชาสหกิจศึกษา

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมิ
นผล
1) ทดสอบย่
อยและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
3) ผลงานการผลิตชิ้นงาน
4) การนาเสนอผลงาน
5) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม
6) นักศึกษาประเมินตนเองและ
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วม
กลุ่มกิจกรรม
7) ประเมินผลจากการตอบรับ
หรื อรางวัลจากเวทีประกวด
ต่างๆ
1) ทดสอบย่อยและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
3) ผลงานการผลิตชิ้นงาน
4) การนาเสนอผลงาน
5) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม
6) นักศึกษาประเมินตนเองและ
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วมกลุ่ม
กิจกรรม
7) ผลการประเมินจาก
ผูป้ ระกอบการ
1) ทดสอบย่อยและการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
3) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
คาถาม
4) นักศึกษาประเมินตนเองและ
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วม

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
กลุ่มกิจการประเมิ
กรรม นผล

5) ผลการประเมินจาก
ผูป้ ระกอบการ
PLO 8 : บริ หารระบบเครื อข่าย
1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning 1) ทดสอบย่อยและการสอบ
คอมพิวเตอร์โดยรวมถึงการ
2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
ภาคปฏิบตั ิ
ออกแบบและติดตั้งระบบตาม
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
ความเหมาะสมขององค์การ
3) จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและ
รายวิชา
นักวิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรง
3) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
4) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและจาก
การแสดงความคิดเห็น ตอบ
สถานการณ์จริ งในรายวิชา
คาถาม
5) จัดให้มีรายวิชาฝึ กปฏิบตั ิการวิชาชีพและ
4) นักศึกษาประเมินตนเองและ
รายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วมกลุ่ม
6) จัดศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ
กิจกรรม
นอกชั้นเรี ยน
5) ผลการประเมินจาก
ผูป้ ระกอบการ
PLO 9 : พัฒนาระบบสารสนเทศ 1) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning 1) ทดสอบย่อยและการสอบ
และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและตรง 2) การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้คิด
ภาคปฏิบตั ิ
ตามความต้องการขององค์การ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
2) การสอบประมวลความรู ้ของ
3) จัดบรรยายพิเศษโดยนักวิชาการและนัก
รายวิชา
วิชาชีพ หรื อผูม้ ีประสบการณ์ตรง
3) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
4) จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและจาก
การแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
สถานการณ์จริ งในรายวิชา
4) นักศึกษาประเมินตนเองและ
5) จัดให้มีรายวิชาโครงงานรายบุคคลที่เน้นให้ นักศึกษาประเมินเพื่อนร่ วมกลุ่ม
นักศึกษาบูรณาการศาสตร์ท้ งั หมดเพื่อการ
กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถประยุกต์ใช้ 5) ผลงานการผลิตชิ้นงาน หรื อ
งานได้จริ งในองค์การ
6) ผลงานการตีพิมพ์ในเวทีการ
เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีปฎิสัมพันธ์กบั บุคคลโดยเก็บ
ประชุมวิชาการต่างๆหรื อ
ข้อมูลความต้องการจากผูใ้ ช้งานจริ ง
7) ประเมินผลจากการตอบรับ
7) เน้นให้นกั ศึกษาผลิตชิ้นงานที่สามารถส่ ง หรื อรางวัลจากเวทีประกวดต่างๆ
เข้าประกวด/แข่งขันในเวทีต่างๆได้
8) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั ศึกษาเขียน
บทความวิชาการเพื่อนาเสนอในเวทีการประชุม
วิชาการต่างๆ
PLO 10 : ปฏิบตั ิงานด้าน
1) การจัดกิจกรรมอภิปรายและแสดงความ
1) การประเมินจากการตรงต่อเวลา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไป คิดเห็นจากกรณี ศึกษาด้าน IT
ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน
ตามกฏหมายด้านเทคโนโลยี
2) จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ ก การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
สารสนเทศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและ การเข้าร่ วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหา
2) ทดสอบย่อยและการสอบ

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร
กลยุทธ์ /วิธีการสอน
(PLOs)
3) การมอบหมายงานที่ใช้กรณี ศึกษาเกี่ยวกับ
กฏหมายและจริ ยธรรมทางวิชาชีพ
4) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารที่หลากหลายและเหมาะสม

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
นผล
ภาคปฏิบตั การประเมิ
ิ
3) การสอบประมวลความรู ้ของ
รายวิชา
4) สังเกตพฤติกรรม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็น ตอบคาถาม
5) การตรวจจับการลอกผลงาน
เนื้อหาของรายงาน การค้นคว้า
และการอ้างอิงเอกสารในรายงาน
6) การนาเสนอผลงาน

