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ปมก.002 



ค าน า 
 
  เนื่องดว้ยมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มุง่ใหผู้เ้รยีนและนักศกึษาไดม้สี่วนร่วม 
ในกระบวนการศกึษาเล่าเรยีนอย่างครบวงจร ตัง้แต่ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลงัจากเรยีนเสรจ็สิน้          
ไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมนิครบทัง้ส่วนการประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และประเมนิผลสุดทา้ย 
  การประเมนิจากกจิกรรมประจ าชุดวชิาเป็นส่วนหนึง่ของการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สุดทา้ยจงึใหผู้เ้รยีนและนักศกึษาท ากจิกรรมภาคปฏบิตัติามทีก่ าหนดใหโ้ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รยีนและ
นักศกึษามคีวามสามารถ ดงันี้ 

1. สรุปหรอืประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ชุดวชิาหรอืกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด 
กลุ่มหนึง่ 

2. ประยุกต์ความรูจ้ากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหนึง่ 
ทีน่ักศกึษาท า 

3. พฒันาระบบ โครงการ ชิน้งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนทีแ่สดงไวใ้นหน่วย 
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4.  คดิ วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มูลและความคดิในเชงิสรา้งสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากจิกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้ักศกึษาไดศ้กึษาเอกสารการสอนตัง้แต่ 

ต้นภาคการศกึษา และจากการวจิยัพบว่า นักศกึษาทีท่ ากจิกรรมจะมโีอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า 
นักศกึษาทีไ่ม่ท ากจิกรรม 
 
  คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา ๓๒๒๐๙ การบญัชขีัน้ต้นและหลกัการเบื้องต้น 
เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ ขอใหน้ักศกึษาทุกท่านประสบความส าเรจ็ในการศกึษาชุดวชิานี้ มคีวามรูเ้กี่ยวกบั
องคก์ารและการจดัการและสามารถน าความรูด้งักล่าวไปเป็นประโยชน์ต่อการท างานและการด าเนินชวีติ
สบืไป 

 
 

      
คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา ๓๒๒๐๙ การบญัชขีัน้ต้นและ     
          หลกัการเบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
  เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การ

ครอบคลุมประเด็นหลักที่ถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความ
ละเอยีดประณีตของชิ้นงาน 
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บงัคับให้
นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท ากไ็ด้ โดยการประเมนิปลาย
ภาคส าหรบัชุดวชิานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
  กรณีที ่1 นักศกึษาท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกจากคะแนนสอบปลายภาคคดิร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคดิร้อยละ 20 
และคะแนนกจิกรรมจะน าไปใชท้ัง้การประเมนิผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศกึษาทีม่ไิดส้่งกจิกรรม
ในการสอบไล่จะส่งกจิกรรมเพื่อเป็นคะแนนกจิกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
  กรณีที ่2 นักศกึษาไม่ท ากจิกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมนิผลจากการสอบปลาย
ภาคเพยีงอย่างเดยีว 
 ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมนิผลโดยใชข้อ้สอบฉบบัเดยีวกนั นักศกึษากลุ่มทีท่ ากจิกรรมมคีะแนนเตม็ 80 คะแนน ส่วน
นักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม 
มหาวทิยาลยัจะพจิารณาให ้

นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพยีงอย่าง
เดยีวมาเปรยีบเทยีบกบัการคดิคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนนกจิกรรมแลว้น าคะแนนส่วนที่
มากกว่าไปใชใ้นการตดัสนิผลการสอบใหก้บันักศกึษา ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 ตวัอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกจิกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คดิเป็น 
70 ×0.66666 เท่ากบั 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67 เท่ากบั 64.67 คะแนน กรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพยีงอย่างเดยีว 
นักศกึษาจะได ้70 × 0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาไดค้ะแนน 
64.67 คะแนน 
 ตวัอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกจิกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คดิเป็น 
92 × 0.66666 เท่ากบั 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลาย
ภาค 13+ 61.33 เท่ากบั 74.33 คะแนนกรณีคดิคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 
นักศกึษาจะได ้92 × 0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลอืกใหน้ักศกึษาได ้76.67 
คะแนน 
 
 

1. การ
ประเมินผล 



 
 
 

ใหน้ักศกึษาด าเนินการดงันี้ 
1. กรอกข้อมูลและระบายรหสัประจ าตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย

ดนิสอ 2B  
ลงในแบบกรอกคะแนน (สสีม้) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 
2. ให้นักศึกษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรอืสูญหาย ให้นักศึกษาเขยีนชี้แจงมาพร้อมกบักิจกรรมที่ส่งไปยงัมหาวทิยาลยั โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่าจากเครื่องถ่ายเอกสาร 
3. ใหน้ักศกึษาสง่กจิกรรมประจ าชุดวชิาฉบบัจรงิไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากจิกรรมทีท่ า
เสรจ็แลว้ไว ้1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
4. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิาภายในวนัท่ี XXXXX. 2564 
5. ใหจ้ดัท าหน้าปกกจิกรรมใหม้ขีอ้ความตามตวัอย่างทีแ่นบมา 
6. ส่งกิจกรรมที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านักบริการ
การศกึษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช หรอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน โดยจ่าหน้าซอง
ดงันี้ 
 

                                      ศนูยบ์ริการการสอนทางไปรษณีย ์
                                      ส านักบริการการศึกษา 
                                      มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
                                      ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ 
                                     จงัหวดันนทบุรี  11120 

(กจิกรรมประจ าชุดวิชา 3๒๒๐๙ การบญัชีขัน้ต้นและหลกัการเบือ้งต้น
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ) 

 
           ในกรณีทีส่่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลปิหรอืต้นขัว้การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่งไปมหาวิทยาลยัไว้เป็นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจดัท าหน้าปก
กจิกรรม (ปรากฎในภาคผนวกทีส่่งมาดว้ย)  
7. นักศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบรกิารการศกึษาไดร้บักิจกรรมทีน่ักศกึษาส่งไปแลว้หรอื
ยงั โดยโทรศพัท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรอืโทรศพัท์ติดต่อส านักบรกิารการศกึษา 
หมายเลข 0-2504-7621 หรอื โทรศพัท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศพัท์ฝากข้อความนอกวัน-
เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่โมง) หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193  

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุด
วิชา 



E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
 

3. เน้ือหากิจกรรม 
  

การตอบค าถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่านัน้ 
ถ้านักศึกษาไม่ได้เขยีนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รบัการตรวจให้คะแนน 

 
ข้อท่ี 1 (15 คะแนน) ร้าน IV  บันทึกรายการบัญชี โดยทำการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินทุกสิ้นเดือน ซึง่มี
รายละเอียดรายการค้าประจำเดือนมีนาคม 256X ดังนี ้
วันที่ 1 ดำเนินการจัดต้ังกจิการ โดยคุณลลีา นำเงินสดมาร่วมลงทุน 100,000 บาท คุณวีระ นำเงินสด 90,000 
 บาท และอปุกรณ์การผลิต 50,000 บาท มาลงทุน 
วันที่ 4  ซื้อวัตถุดิบการผลิต 20,000 บาท วัสดุสำนักงาน 8,000 บาท ชำระเป็นเงินสด 
วันที่ 3 ทำสัญญาและชำระเงินเช่าร้านค้า โดยจ่ายค่ามัดจำการเช่า 15,000 บาท และชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรบั
 เดือนมีนาคมและเมษายน 256X รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,000 บาท  
วันที่ 7  ขายสินค้าได้ 500 ช้ิน มูลค่าช้ินละ 500 บาท ได้รับเงินจากลูกค้าทันท ี
วันที่ 12 ส่งใบแจ้งหนี้การขายสินค้าให้กบั คุณระริน มลูค่า 3,000 บาท  
วันที่ 10 ซื้อวัตถุดิบสำหรบัการผลิตสินค้า A จากร้านพร้อมชัย เป็นเงนิ 8,000 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน 
 1/10,n/30 
วันที่ 20 ได้รับคำสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 4,000 บาท จากคุณสรุินทร์ สำหรับการสง่มอบในวันที่ 11 เมษายน 256x โดย
 ได้รับเงินมัดจำเป็นเงิน 2,000 บาท 
วันที่ 26 จ่ายชำระหนี้ค่าวัตถุดิบใหก้ับร้านพรอ้มชัย ที่ทำการซื้อเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยชำระครึ่งหนึ่งของจำนวน
 หนี้ทั้งหมด 
วันที่ 25 จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงินสดมูลค่า 14,000 บาท 
วันที่ 30 ได้รับใบแจง้หนี้ค่าน้ำ 1,500 บาท ค่าไฟ 3,000 บาท 
 สิ้นเดือนมีรายการปรับปรงุดังนี ้

1. ตรวจนับวัสดสุำนักงาน ณ สิ้นเดือน พบว่ามีวัสดสุำนักงานคงเหลือจำนวน 2,000 บาท 
2. อุปกรณ์การผลิต คิดค่าเสือ่มราคาอัตราปลีะ 20 % โดยกจิการบันทกึค่าเสือ่มราคาทกุรอบ ณ สิ้นเดือน 
3. ปรับปรงุค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 
ให้ทำ 1. ออกแบบผังบัญชี  
 2. บันทกึรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
 3. บันทกึรายการในบญัชีแยกประเภท 
 4. จัดทำงบทดลอง 

mailto:icproffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/


 5. บันทกึรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
 6. จัดทำงบกำไรขาดทุน, งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, งบแสดงฐานะการเงิน 
ข้อ 2 (5 คะแนน) จงอธิบายการบญัชีและระบบสารสนเทศมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกบัการทำธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ปกกิจกรรม 

 
 

                          กจิกรรมประจ าชุดวชิา    ๓๒๒๐๙ การบญัชขี ัน้ต้นและหลกัการเบื้องตน้ 
เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

 
                                                            
                          ภาคการศึกษาที.่.....................1/2564......................................                

 
                          ชื่อนักศกึษา……………………………………….…………………….   

 
 

 

รหสัประจ าตวันักศกึษา             

 
ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ์(ถ้าม)ี…………………………………………………………………………………… 

 
 

ขา้พเจา้ขอยอมรบัการตดัสนิผลคะแนนภาคปฏบิตัิจากผูป้ระเมนิเป็นทีสุ่ด 
 

ลงชื่อ…………………………………………………………. 
(………………………………………………………) 

 

 



 
 

วนัทีป่ระเมนิ ........................................... 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมนิฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิเอกสารการสอนชุดวชิาของมหาวทิยาลยัสโุขทยั 

ธรรมาธริาช ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงเอกสารการสอนชดุวชิาและการประกนัคุณภาพ

การศกึษา ค าตอบของทา่นจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและน ามาสรุปในภาพรวม ใหท้่านตอบใหค้รบทุก

ขอ้ 

2. ขอใหน้ักศกึษาส่งแบบประเมนิมาพรอ้มกจิกรรมประจ าชดุวชิาทุกครัง้ เพื่อการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

3. โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็ของท่านเกี่ยวกบัชุดวชิา
ทีศ่กึษา และเตมิขอ้ความในช่องวา่งทีเ่วน้ไว ้

4. แบบประเมนิแบ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเน้ือหาชดุวชิา 

ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูจ้ากการศกึษาชดุวชิาน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
1. ชื่อนักศกึษา   นาย   นางสาว   นาง ..................................................... รหสั ............................... 
2. หลกัสูตรระดบั   ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท    ปรญิญาเอก 
3. ในภาคการศกึษานี้  ลงทะเบยีนชุดวชิาน้ี 
  เป็นครัง้ที ่...............   ลงทะเบยีนทัง้สอบไล่ สอบซ่อมและครัง้นี้ รวมทัง้สิน้ ............. ครัง้ (กรณี

ปรญิญาตร)ี 

4. ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม ปีนี้ เป็นต้นมา ทา่นไดร้บัรางวลั/การประกาศเกยีรตคุิณยกย่องดา้นใดบา้ง 
4.1   ไม่ไดร้บัรางวลั(ถา้ท าเครือ่งหมาย ✓ในช่องนี้ใหเ้วน้ขอ้ 4.2 และไปท าเครื่องหมาย ✓ในขอ้ 5 

ต่อไป) 
4.2   กรณีทีไ่ดร้บัรางวลั ท่านไดร้บัรางวลัดา้นใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  ดา้นวชิาการ    ดา้นวชิาชพี    ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 
     ดา้นกฬีา    ดา้นสุขภาพ    ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
     ดา้นศลิปวฒันธรรม   ไม่ไดร้บัรางวลั   ดา้นอื่น (ระบุ) .............................. 

แบบประเมินเอกสารการสอน 
รหสัชุดวิชา ๓๒๒๐๙  ชื่อชุดวิชา การบัญชีขัน้ตน้และหลกัการเบือ้งตน้ 

เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 



 ถ้าไดร้บัรางวลั โปรดระบุรายละเอยีดของรางวลั/การประกาศเกยีรตคุิณยกย่องทีไ่ดร้บั พรอ้มแนบส าเนา
หลกัฐาน 

 ชื่อหน่วยงานทีใ่หร้างวลั ...................................................... วนั/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้บั ....................................  
5. ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์  

 5.1     ไม่ใชค้อมพวิเคอร์     

   5.2 ในกรณีทีใ่ชค้อมพวิเตอร์ ท่านใชค้อมพวิเตอร์ในดา้นใด 

    ใชพ้มิพง์าน    ใชอ้นิเทอร์เน็ตเพือ่การศกึษา    ใชอ้นิเทอร์เน็ต เพือ่การอืน่ๆ เช่น การ

สื่อสารในรปูแบบการสนทนาผ่านเครอืข่าย  

                      การท าธรุกจิ e-Commerce การท าธรุกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร/สถาบนัการเงนิ ฯลฯ 

                    อื่น ๆ (โปรดระบุ .....................………………………………………………………..) 



ตอนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัเน้ือหาชุดวิชา ๓๒๒๐๙  การบญัชีขัน้ต้นและหลกัการเบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 
ความหมายของระดบัความคิดเหน็     5 = มากท่ีสุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = น้อย    1 = น้อยท่ีสดุ     

รายช่ือหน่วย 

เน้ือหาชดัเจนเข้าใจ
ง่าย 

กิจกรรมและแนว
ตอบท้ายเรื่อง

ชดัเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียน
ถกูต้องชดัเจน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
หน่วยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบญัชี                
หน่วยท่ี 2 การบนัทึกรายการบญัชีและงบทดลอง                
หน่วยท่ี 3 การปรบัปรงุบญัชี                
หน่วยท่ี 4 กระดาษท าการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน                
หน่วยท่ี 5 การบญัชีธุรกิจบริการ                
หน่วยท่ี 6 การบญัชีธุรกิจพาณิฃยกรรม                
หน่วยท่ี 7 การบญัชีธุรกิจผลิตกรรม                
หน่วยท่ี 8 เงินสด ระบบใบส าคญั และการบญัชีเดี่ยว                
หน่วยท่ี 9 ความร้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

               

หน่วยท่ี 10 ฐานข้อมูลในระยยสารสนเทศ                
หน่วยท่ี 11 ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย และการ
ประยุกต์ 

               

หน่วยท่ี 12 การพาณิฃยอิ์เลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยีทางการเงิน                
หน่วยท่ี 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ                
หน่วยท่ี 14  การพฒันาระบบสารสนเทศ                



หน่วยท่ี  15 โปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชี                
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อการปรบัปรงุชุดวิชา 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการเรียนรู้จากการศกึษาชุดวิชาน้ี 

รายการ 
ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
1.เอกสารการสอนมีเน้ือหาสาระชดัเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย      
2.กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา      
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลงัเรียนช่วยให้เขา้ใจเน้ือหา      
4.วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา      
5.การจดัล าดบัเน้ือหาวิชาเอ้ือต่อการเรียนรู้      
6.ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตและท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้โดยท่ี 
               -   การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ   
               -   ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซ่ือสตัยส์ุจริต และเสียสละ  
               -   ความรบัผิดชอบต่อตนเอง สงัคมและวิชาชีพ 
               - การเคารพและรบัฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืน เคารพในคณุค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
คณุธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพ  
                -มีความตระหนักในความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

7.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษามีความรู้เก่ียวกบั  ลกัษณะ  แนวคิด  ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย ์ ทัง้ใน
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล  บุคคลกบักลุ่มบุคคล  บุคคลกบัองคก์าร  และระหว่างกลุ่มบุคคลอิทธิพล

     



ของพฤติกรรมมนุษยท่ี์มีต่อองคก์าร  การติดต่อสื่อสาร  การประสานงานและการตดัสินใจ  ทฤษฎีและ
เทคนิควิธีการท่ีเก่ียวกบั  การจูงใจ  มนุษยสมัพนัธ์  และการสร้างขวญั 
8.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา นักศึกษาได้รบัการพฒันาทกัษะทางปัญญาควบคู่ไปกบัความรู้และ
คณุธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถ 
    ประกอบอาชีพ/วิชาชีพและพึ่งพาตนเองได้ โดยนักศึกษาจะมีคณุสมบติัท่ีเป็นทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 
              - มีทกัษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและสรปุ
ประเดน็ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ใน 
                การแก้ปัญหาและการพฒันาได ้
               -มีทกัษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา  และทกัษะในการตดัสินใจ  
               -สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบติั มีทกัษะท่ีจ าเป็นตามวิชาชีพท่ีหลกัสูตรก าหนด 
              -มีทกัษะท่ีมีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิบติัและเสนอแนวทางในการพฒันาวิชาชีพ(ถ้ามี)
  
 

     

9.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบโดยท่ีนักศึกษา 
                  -มีความสามารถในการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมท างานท่ีดี เพื่อเอ้ืออ านวยให้การแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความราบรื่น 
                    และรวดเรว็ มีทกัษะการท างานเป็นทีม ทกัษะการประสานงานกบับุคคลและกลุ่มในระดบัต่าง 
ๆ ได ้
                 -มีความคิดริเร่ิมในการน าเสนอประเดน็และการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง 

     

10.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข    การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่ี
นักศึกษา 

     



-สามารถวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์ เทคนิค
วิธีทางสถิติและคณิตศาสตรไ์ด้อย่างเหมาะสม 
-สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็รวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมาย และการ
น าเสนอข้อมูลได ้
        -มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ /หรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทัง้เลือกใช้รปูแบบแลสื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง   
11.ความพึงพอใจท่ีมีต่อชดุวิชาน้ีโดยภาพรวม      
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชาน้ี 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 
ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 
 
 


