มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมชุดวิชา 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์ เกื้อกูล
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรี ยนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังจากเรี ยนเสร็จสิ้นไป แล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทั้ง
ส่วนการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินผลสุ ดท้าย

การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชาเป็ นส่ วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุ ดท้าย จึงให้
ผูเ้ รี ยนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิตามที่กาหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนและนักศึกษามีความสามารถ
ดังนี้
1. สรุ ปหรื อประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรื อกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. ประยุกต์ความรู ้จากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่นกั ศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรื อขั้นตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของเอกสารการ
สอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ ก ารทากิจ กรรมประจ าชุด วิชายังทาให้นัก ศึก ษาได้ศึก ษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต ้นภาค
การศึกษา และจากการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ทากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 33450 การบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลขอให้นกั ศึกษาทุกท่าน
ประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ มีความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล และสามารถนา
ความรู ้ดงั กล่าวไปเป็ นประโยชน์ต่อการทางานและการดาเนินชีวิตสืบไป

คณะกรรมการบริ หารชุดวิชา 33450
การบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

1. การประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม
ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณีตของชิ้นงาน
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นกั ศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม
นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรก
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และ ส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้ อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
นาไปใช้ท้งั การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากคะแนนการสอบปลายภาค

เพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมจะมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นกั ศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนา
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรี ยบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนน
กิจกรรมแล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น 70 ×0.66666
เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะ
เลือกให้นกั ศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น 92 × 0.66666
เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนน
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะ
เลือกให้นกั ศึกษาได้ 76.67 คะแนน

2. การส่ งกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นกั ศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วยดินสอ 2B ลงในแบบ
กรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นกั ศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีกขาด
หรื อสูญหาย ให้นกั ศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมทีส่ ่งไปยังมหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งถ่าย เอกสาร เพราะเครื่ องอ่าน
ข้อมูลจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเครื่ องถ่ายเอกสาร
3. ให้นกั ศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริ งไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จแล้วไว้
1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชา ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มีขอ้ ความตามตัวอย่างที่แนบมา
6. ส่งกิจกรรมที่ทาเสร็จเรี ยบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรื อส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 33450 การบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ในกรณีที่ส่งทางไปรษณียใ์ ห้เก็บสลิปหรื อต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็ นหลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิน้ นักศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกที่ส่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริ การการศึกษาได้รับกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาส่งไปแล้วหรื อยัง โดยโทรศัพท์
สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อโทรศัพท์ติดต่อสานักบริ การการศึกษา หมายเลข
0-2504-7621 หรื อ โทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,
0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th

3. เนื้อหากิจกรรม
จงตอบคาถามต่อไปนี้โดยแต่ละข้อ 1. - 15 ให้ตอบคาถามโดยสังเขป (ประมาณ 1 หน้ากระดาษ) โดยให้เลือกตอบ
จานวน 5 ข้อ รวมชิ้นงานที่ตอ้ งส่งอย่างน้อย 5 หน้า ค่าคะแนนข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน

การตอบคาถามให้ เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่านั้น
ถ้านักศึกษาไม่ได้เขียนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
โจทย์ ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริ หารค่าตอบแทนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพียง 5
หัวข้อ จาก 15 หัวข้อต่อไปนี้ แล้วดาเนินการตามคาสั่งตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารค่าตอบแทนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
2. แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับระบบตาแหน่งและค่าตอบแทน
3. หลักการวิเคราะห์งานและการจัดทาคาพรรณาลักษณะงาน
4. หลักการและวิธีการประเมินค่างาน
5. การบริ หารผลงานและการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
6.หลักการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
7.หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริ หารค่าตอบแทนภาครัฐ
8. สารสนเทศการบริ หารตาแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
10. การสารวจและวิเคราะห์คา่ ตอบแทน
11.การบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
12.การบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

13. การบริ หารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
14.การบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลขององค์กรอิสระและองค์การมหาชน
15. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริ หารตาแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
คาสั่ง
ให้ อธิบายว่า หัวข้อที่นักศึกษาเลือกมีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เป็ นผลจากหัวข้อทีศ่ ึกษาเหล่านัน้ มีผลอย่างไรต่อการดาเนินงานขององค์การ แสดงได้ภาพต่อไปนี้
หัวข้อที่
เลือก
(จากหัวข้อ
ที่
1-15)

มีผลต่ อ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร

มีผลต่ อ

ผลการ
ดาเนินงาน
ขององค์การ

ตัวอย่างเช่ น
การเลือกหัวข้อ “การบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการพลเรื อนสามัญ”
นักศึกษาต้องอธิบายให้ได้ว่า การบริ หารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของทางราชการนั้นทาให้การปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นอย่างไร และผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดังกล่าวนี้ที่
เป็ นผลจากหัวข้อที่ศกึ ษาเหล่านั้นให้การดาเนินงานขององค์การเป็ นอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายให้
เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย

ภาคผนวก

ปกกิจกรรม
กิจกรรมประจาชุดวิชา 33450 การบริหารค่ าตอบแทนและประโยชน์ เกื้อกูล
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ชื่อนักศึกษา ........................................................ นามสกุล.........................................................................

รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู…
่ ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินเอกสารการสอน
รหัสชุดวิชา 33450 ชื่ อชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์ เกื้อกูล
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำของมหำวิทยำลัยสุโขทัย
ธรรมำธิรำช ข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงเอกสำรกำรสอนชุดวิชำและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ คำตอบของท่ำนจะเก็บไว้เป็ นควำมลับและนำมำสรุปในภำพรวม ให้ท่ำนตอบให้ครบทุกข้อ
2. ขอให้นักศึกษำส่งแบบประเมินมำพร้อมกิจกรรมประจำชุดวิชำทุกครัง้ เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3. โปรดทำเครือ่ งหมำย  ลงในช่องว่ำงทีต่ รงกับข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็นของท่ำนเกี่ยวกับชุดวิชำทีศ่ กึ ษำ
และเติมข้อควำมในช่องว่ำงทีเ่ ว้นไว้
4. แบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเรียนรูจ้ ำกกำรศึกษำชุดวิชำนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อนักศึกษำ  นำย  นำงสำว  นำง ..................................................... รหัส ...............................
2. หลักสูตรระดับ  ปริญญำตรี  ปริญญำโท  ปริญญำเอก
3. ในภำคกำรศึกษำนี้ ลงทะเบียนชุดวิชำนี้
 เป็ นครัง้ ที่ ...............  ลงทะเบียนทัง้ สอบไล่ สอบซ่อมและครัง้ นี้ รวมทัง้ สิน้ ............. ครัง้ (กรณีปริญญำตรี)
4. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม ปี ก่อน เป็ นต้นมำ ท่ำนได้รบั รำงวัล/กำรประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำนใดบ้ำง
4.1  ไม่ได้รบั รำงวัล(ถ้ำทำเคื่องหมำย ✓ในช่องนี้ให้เว้นข้อ 4.2 และไปทำเครือ่ งหมำย ✓ในข้อ 5 ต่อไป)
4.2  กรณีทไี่ ด้รบั รำงวัล ท่ำนได้รบั รำงวัลด้ำนใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ด้ำนวิชำกำร
 ด้ำนวิชำชีพ
 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
 ด้ำนกีฬำ
 ด้ำนสุขภำพ
 ด้ำนสิง่ แวดล้อม
 ด้ำนศิลปวัฒนธรรม  ไม่ได้รบั รำงวัล
 ด้ำนอื่น (ระบุ) ..............................
ถ้ำได้รบั รำงวัล โปรดระบุรำยละเอียดของรำงวัล/กำรประกำศเกียรติคุณยกย่องทีไ่ ด้รบั พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน
ชื่อหน่วยงำนทีใ่ ห้รำงวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั ....................................
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์
5.1  ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
5.2
 ใช้คอมพิวเตอร์ ในกรณีทใี่ ช้คอมพิวเตอร์ ท่ำนใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนใด
 ใช้พมิ พ์งำน  ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ กำรศึกษำ
 ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพื่อกำรอื่นๆ เช่น กำรสื่อสำรในรูปแบบกำรสนทนำผ่ำนเครือข่ำย
กำรทำธุรกิจ e-Commerce กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำร/สถำบันกำรเงิน ฯลฯ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ .....................………………………………………………………..)
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์ เกื้อกูล
ความหมายของระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยมำกทีส่ ุด 4 = เห็นด้วยมำก
3 = เห็นด้วยปำนกลำง
1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด
รายชื่อหน่ วย

2 = เห็นด้วยน้อย
เนื้ อหาชัดเจนเข้าใจ
ง่าย

กิ จกรรมและแนวตอบ
ท้ายเรื่องชัดเจน

แบบ
ก่อ
ถ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
หน่วยที่ 2 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบตำแหน่งและค่าตอบแทน
หน่วยที่ 3 หลักการวิเคราะห์งานและการจัดทำคำพรรณาลักษณะงาน
หน่วยที่ 4 หลักการและวิธีการประเมินค่างาน
หน่วยที่ 5 การบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
หน่วยที่ 6 หลักการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกือ้ กูล
หน่วยที่ 7 หน่วยงานที่รบั ผิดชอบการบริหารค่าตอบแทนภาครัฐ
หน่วยที่ 8 สารสนเทศการบริหารตำแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
หน่วยที่ 9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล
หน่วยที่ 10 การสำรวจและวิเคราะห์ค่าตอบแทน
หน่วยที่ 11 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการพลเรือนสามัญ
หน่วยที่ 12 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยที่ 13 การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
หน่วยที่ 14 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลขององค์กรอิสระและองค์การมหาชน
หน่วยที่ 15 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารตำแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเรียนรูจ้ ำกกำรศึกษำชุดวิชำนี้
รำยกำร
1.เอกสำรกำรสอนมีเนื้อหำสำระชัดเจน อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย
2.กิจกรรมท้ำยเรื่องกระตุ้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ
4.วิธศี กึ ษำของชุดวิชำช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำวิชำทีศ่ กึ ษำ
5.กำรจัดลำดับเนื้อหำวิชำเอื้อต่อกำรเรียนรู้
6.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษำสำมำรถดำเนินชีวติ และทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื ได้โดยที่
- กำรเคำรพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ
- ควำมมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
- ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชำชีพ
- กำรเคำรพและรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ น่ื เคำรพในคุณค่ำและศักดิ ์ศรีของควำมเป็ นมนุษย์
คุณธรรม จริยธรรมตำมวิชำชีพ
-มีควำมตระหนักในควำมสำคัญของบทบำทหน้ำทีต่ ำมจรรยำบรรณวิชำชีพ

5

ระดับควำมคิดเห็น
4
3
2

1
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7.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษำมีควำมรูเ้ กี่ยวกับ ลักษณะ แนวคิด ว่ำด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ทัง้
ในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล บุคคลกับองค์กำร และระหว่ำงกลุม่ บุคคล
อิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ทมี่ ตี ่อองค์กำร กำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำนและกำรตัดสินใจ ทฤษฎี
และเทคนิควิธกี ำรทีเ่ กี่ยวกับ กำรจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ และกำรสร้ำงขวัญ
8.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษำได้รบั กำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำควบคู่ไปกับควำมรูแ้ ละ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สำมำรถ
ประกอบอำชีพ/วิชำชีพและพึง่ พำตนเองได้ โดยนักศึกษำจะมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ป็ นทักษะทำงปัญญำ ดังนี้
- มีทกั ษะในกำรสืบค้น รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ศึกษำวิเครำะห์ ประเมินสำรสนเทศและสรุปประเด็น
ต่ำง ๆ เพื่อนำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำได้
-มีทกั ษะในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ และทักษะในกำรตัดสินใจ
-สำมำรถประยุกต์ควำมรูส้ ู่กำรปฏิบตั ิ มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นตำมวิชำชีพทีห่ ลักสูตรกำหนด
-มีทกั ษะทีม่ คี วำมเฉพำะในวิชำชีพ สำมำรถปฏิบตั แิ ละเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำวิชำชีพ(ถ้ำมี)
9.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบโดยทีน่ ักศึกษำ
-มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นผูน้ ำหรือผูร้ ่วมทีมทำงำนทีด่ ี เพื่อเอื้ออำนวยให้กำรแก้ปัญหำตำม
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีควำมรำบรื่น
และรวดเร็ว มีทกั ษะกำรทำงำนเป็ นทีม ทักษะกำรประสำนงำนกับบุคคลและกลุ่มในระดับ
ต่ำง ๆ ได้
-มีควำมคิดริเริม่ ในกำรนำเสนอประเด็นและกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมบนพืน้ ฐำนของ
ตนเอง
10.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยทีน่ ักศึกษำ
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-สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ศึกษำค้นคว้ำและเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำโดยเลือกและประยุกต์
เทคนิควิธที ำงสถิตแิ ละคณิตศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสม
-สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผล กำรแปลควำมหมำย
และกำรนำเสนอข้อมูลได้
-มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย และหรือ ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมี/
ประสิทธิภำพ รวมทัง้ เลือกใช้รูปแบบแลสื่อในกำรนำเสนอทีเ่ หมำะสมกับสถำนกำรณ์และกลุ่ม
ผูฟ้ ัง
11.ควำมพึงพอใจทีม่ ตี ่อชุดวิชำนี้โดยภำพรวม
จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้
..............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
จุดทีค่ วรพัฒนำของชุดวิชำนี้
..............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

