หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน
ผลการเรียนรู 5 ดานจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา
14.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
- กวดขันระเบียบการแตงกาย
1. มีการแตงกายที่เหมาะสม มีวาจาที่สุภาพ
- แสดงบทบาทสมมุติในหองเรียน โดยสมมุติ
มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีความผูกพันตอ
สถานการณในแตละดาน
ทองถิ่น ภูมิใจในคุณคาของความเปนไทยและ
- กรณีศึกษาบุคคลสําคัญตางๆ
มีจิตสํานึกของความเปนคนดีของสังคม
2. มีความสามารถดานการใชภาษาตางประเทศ
- จัดใหมีวิชาเลือกในภาษาตางๆ นอกเหนือจาก
อยางนอย 2 ภาษา
ภาษาอังกฤษ
3. มีจิตสํานึกสาธารณะ
- การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
- การทําโครงงานกลุม
4. มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม
- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบใน
กิจกรรมตางๆ
5. มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวย
ตนเอง เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ เปนตน
14.2 การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
อยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งตอไปนี้ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อแสดงตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาดวย
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตยสุจริต
2. ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3. มีวินัย รูหนาที่ ตรงตอเวลา รับผิดชอบ รูกาลเทศะ
4. เสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ
5. กตัญู มีจิตสํานึกรัหทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6. สุภาพ ออนนอม

7. รูรักสามัคคีและมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
8. มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
2. เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่องการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปน
ผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
4. ปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือการลอกการบาน
ของผูอื่น
5. สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
6. สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน
7. สอนโดยการอางอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณแตละวิชาชีพ
8. การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. การประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
2. การประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3. จํานวนผูกระทําทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
6. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน
7. การทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูและความเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใชในการดํารงชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1. มีความรูและประสบการณในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝรูในสถานการณตางๆ
2. มีความรูในหลักการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาของตน
3. มีความรูและประสบการณในการแกปญหาการทํางานได

2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
2. อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
3. สอนใหคนควาและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
4. เปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับประสบการณการปฏิบัติงานจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและใหคะแนน
2. ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินดวยแบบสังเกตพฤติกรรม
3. ทักษะทางปญญา
สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติไดอยางสอดคลองกับเนื้อหาวิชาการสามารถบอก
เลาดวยการวินิจฉัยอยางผูรูและสถานการณที่ขาดขอมูลขาวสารที่สมบูรณ สามารถสังเคราะหและประยุกตใช
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ / สื่อตาง ๆ ทางวิชาการ สามารถวางแผนอยางเปนอิสระ และดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ โดยประยุกตใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.1 ผลการเรียนรูทางดานทักษะทางปญญา
1. สามารถคนควาหาความรู ขอเท็จจริง เขาถึงแหลงขอมูลที่ตองการ
2. สามารถใช ข อมู ล ที่ ไ ด จากการคนควา มาศึก ษาปญ หาและเสนอแนวทางแกไ ขได อย า ง
สรางสรรค
3. สามารถใชความรูจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชปฏิบัติในงานประจําและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําไดอยางเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. การเรียนรูจากการแกปญหา (PBL)
2. การเรียนรูรายบุคล (IS)
3. การเรียนรูจากการทํางาน (WBL)
4. การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (RBL)
5. การอภิปรายกลุม
6. การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูประสบความสําเร็จในวิชาชีพ
3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
2. การสอบขอเขียน

3. การเขียนรายงาน
4. การสัมมนา
5. การวิเคราะห / วิจารณ
6. การแสดงความคิดเห็นในและหนาชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเริ่มอยางสรางสรรคและจัดการแกไขขอโตแยงปญหาที่ยุงยากซับซอน มีความรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ แสดงออกซึ่งทักษะการเปนผูนําและผูตามไดอยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
2. มีภาวะผูนําในการทํางานของกลุม
3. มีความคิดริเริ่มในการแกใขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุม
4. มีความรับผิดชอบตออาชีพ มีน้ําใจและเสียสละพรอมอุทิศตนในการทํางานเพื่อสวนรวม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุม
2. กําหนดกิจกรรมการเรียนรู คนควาหาขอมูลโดยการสัมภาษณหรือตองประสานงานกับ
ผูอื่น
3. การเรียนรูโดยโครงการ (Project Base Learning)
4. การเรียนรูเชิงบริการ
5. กิจกรรมบทบาทสมมุติ
6. ศึกษาโดยใชกรณีศึกษา
4.3 วิ ธีการวั ด และการประเมิ นผลการเรียนรูดา นทักษะความสัม พันธระหวางบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1 ประเมินผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน
2. ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
3. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
4. ใชผลการประเมินจากการเรียนรูเชิงบริการ
5. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย

5 ทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่ อสารได อย า งมี ป ระสิท ธิภาพเหมาะสมกั บ ผูฟ ง นํา เสนอรายงานทั้ ง รูป แบบที่ เป น
ทางการและไมเปนทางการจากสิ่งตีพิมพ / สื่อตางๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการประเมินผล
อยางมีวิจารณญาณ โดยใชขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การตรวจสอบปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1 ผลการเรี ยนรู ด า นทั ก ษะในการคิด วิเคราะห เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาตรอยางมี
วิจารณญาณเพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
2. มีความรูและทักษะทางภาษาตางประเทศและสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทดสอบความรูความสามารถดานภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ
2. แกปญหาโจทยโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
3. ฝกใชสถิติประมวลผลขอมูลในการวิจัย
4. ใชตําราภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนการสอน
5. ฝกใหคนควาหาขอมูลจากระบบสารสนเทศ
6. ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในรูปแบบตางๆ
7. บูรณาการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือสื่อตางๆ ในทุกรายวิชาที่สามารถ
ทําได
8. ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในรูปแบบตางๆ
5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา
2. ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร
4. ผลการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตร

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลัก สูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตยสุจริต
1.2 ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
1.3 มีวินัย รูหนาที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รูกาลเทศะ
1.4 เสียสละ มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ
1.5 กตัญู มีจิตสํานึกรักทองถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
1.6 สุภาพ ออนนอม
1.7 รูรักสามัคคี และมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
1.8 มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ดานความรู
1.1 มีความรูและประสบการณ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝรูในสถานการณตางๆ
1.2 มีความรูในหลักการวิจัยและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาของตน
1.3 มีความรูและประสบการณในการแกปญหาการทํางานได
3. ดานทักษะทางปญญา
1.1 สามารถคนควาหาความรูขอเท็จจริง และเขาถึงแหลงขอมูลที่ตองการ
1.2. สามารถใชขอมูลที่ไดจากการคนความาศึกษาปญหาและเสนอแนวทางแกไขได
อยางสรางสรรค
1.3 สามารถใชความรูจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใชปฏิบัติในงานประจําและ
แกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําไดอยางเหมาะสม
4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
1.2 มีภาวะผูนําในการทํางานของกลุม
1.3 มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุม
1.4 มีความรับผิดชอบตออาชีพมีน้ําใจและเสียสละ พรอมอุทิศตนในการทํางานเพื่อ
สวนรวม

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหดวยกระบวนการทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตรอยางมีวิจารณญาณเพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
2. มีความรูและทักษะทางภาษาตางประเทศและสามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูเพื่อนําไป

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู
1.1

1.2

1.3

1.4

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
GESC1101 เทคโนโลยี




สารสนเทศและการสื่อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตรเพื่อ




ชีวิต
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต




GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและ
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4









































































5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4





























































































































































































































































5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3









































































































































































หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา ภาษา

GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องตนเพื่อ
การสื่อสาร
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องตนเพื่อ
การสื่อสาร
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องตนเพื่อการ
สื่อสาร
GEJP1101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพือ่
การสื่อสาร
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
เพื่อการสื่อสาร
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
เพื่อการสื่อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารขั้นสูง
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการสมัครงาน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู
1.1

1.2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา มนุษยศาสตร
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการ


เรียนรู
GEHS1101 l สุนทรียภาพของ


ชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ


ความสุขของชีวิต
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคม


และการใชเหตุผล

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4















































































































5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3











































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรียนรู
1.1 1.2

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา สังคมศาสตร
GESO1001 พลวัตสังคมไทย   





























GESO1101 พลวัตสังคมโลก





















































































































GESO1102 มนุษยกับ
 

สิ่งแวดลอม
GESO1103 กฎหมายใน
 

ชีวิตประจําวัน
GESO1104 เศรษฐกิจ
 

พอเพียงและการประยุกตใช
GESO1105 ธุรกิจสําหรับ
 

ชีวิตประจําวัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา พลานามัย
GEPA1001 การออกกําลัง
  
กายเพื่อสุขภาพ
GEPA1002 กีฬาประเภท
  
บุคคล

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3























































































































































