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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช

กิ จกรรมชุดวิ ชา ๓๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและหลักการเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ภาคการศึกษาที่ 1/2564

สาขาวิชาวิ ทยาการจัดการ

คานา
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุง่ ให้ผเู้ รียนและนักศึกษาได้มสี ่วนร่วม
ในกระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเรียนเสร็จสิน้
ไปแล้ว โดยจัดระบบการประเมินครบทัง้ ส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชาเป็ นส่วนหนึง่ ของการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สุดท้ายจึงให้ผเู้ รียนและนักศึกษาทากิจกรรมภาคปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดให้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ รียนและ
นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทัง้ ชุดวิชาหรือกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึง่
2. ประยุกต์ความรูจ้ ากเอกสารการสอนเพื่อจัดทาโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึง่
ทีน่ ักศึกษาทา
3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิน้ งาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขัน้ ตอนทีแ่ สดงไว้ในหน่วย
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน
4. คิด วิเคราะห์ นาเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังทาให้นักศึกษาได้ศกึ ษาเอกสารการสอนตัง้ แต่
ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีท่ ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่า
นักศึกษาทีไ่ ม่ทากิจกรรม
คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ๓๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและหลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ มีความรูเ้ กี่ยวกับ
องค์การและการจัดการและสามารถนาความรูด้ งั กล่าวไปเป็ นประโยชน์ต่อการทางานและการดาเนินชีวติ
สืบไป

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา ๓๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและ
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

1. การ
ประเมินผล
เกณฑ์ก ารให้คะแนนกิจ กรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ต รงประเด็น ค าถาม การ
ครอบคลุมประเด็น หลักที่ถาม ความถูกต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความ
ละเอียดประณีตของชิ้นงาน
สาขาวิช าวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าช ไม่บงั คับ ให้
นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้ โดยการประเมินปลาย
ภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็ น 2 ส่วน ส่วน
แรกจากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20
และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทงั ้ การประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาทีม่ ไิ ด้ส่งกิจกรรม
ในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็ นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลาย
ภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมิน ผลปลายภาค นั ก ศึก ษากลุ่ม ที่ท ากิจกรรมและไม่ ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ขอ้ สอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มทีท่ ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วน
นั ก ศึก ษากลุ่ม ที่ไ ม่ ท ากิจ กรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับ นั ก ศึก ษาที่ท ากิจกรรม
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้
นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการนาคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่าง
เดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วนาคะแนนส่วนที่
มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กบั นักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็ น
70 ×0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 18 + 46.67 เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน
64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็ น
92 × 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลาย
ภาค 13+ 61.33 เท่ากับ 74.33 คะแนนกรณีคดิ คะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67
คะแนน

2. การส่งกิ จกรรมประจาชุด
วิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมู ลและระบายรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัส ชุ ดวิช า รหัส จัง หวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีสม้ ) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาระมัดระวังอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ทาแบบกรอกคะแนนฉีก
ขาดหรือสูญหาย ให้นักศึกษาเขียนชี้แจงมาพร้อมกับกิจกรรมที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยไม่
ต้องถ่ายเอกสาร เพราะเครื่องอ่านจะไม่อ่านเอกสารทีม่ าจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมทีท่ า
เสร็จแล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็ นหลักฐาน
4. การส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ XXXXX. 2564
5. ให้จดั ทาหน้าปกกิจกรรมให้มขี อ้ ความตามตัวอย่างทีแ่ นบมา
6. ส่ง กิจ กรรมที่ท าเสร็จ เรียบร้อยแล้วพร้อมแบบกรอกคะแนนด้วยตนเอง ณ ส านั กบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซอง
ดังนี้
ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(กิจกรรมประจาชุดวิชา 3๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและหลักการเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ)
ในกรณีทสี่ ่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขัว้ การส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่
ส่ง ไปมหาวิทยาลัยไว้เป็ นหลักฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นั กศึกษาจะต้องจัดทาหน้าปก
กิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกทีส่ ่งมาด้วย)
7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าสานักบริการการศึกษาได้รบั กิจกรรมทีน่ ักศึกษาส่งไปแล้วหรือ
ยัง โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อสานักบริการการศึกษา
หมายเลข 0-2504-7621 หรือ โทรศัพท์ติดต่อศูนย์สารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และ
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั ่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193

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

3. เนื้ อหากิ จกรรม
การตอบคาถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่านัน้
ถ้านักศึกษาไม่ได้เขียนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รบั การตรวจให้คะแนน
ข้อที่ 1 (15 คะแนน) ร้าน IV บันทึกรายการบัญชี โดยทำการปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินทุกสิ้นเดือน ซึง่ มี
รายละเอียดรายการค้าประจำเดือนมีนาคม 256X ดังนี้
วันที่ 1 ดำเนินการจัดตั้งกิจการ โดยคุณลีลา นำเงินสดมาร่วมลงทุน 100,000 บาท คุณวีระ นำเงินสด 90,000
บาท และอุปกรณ์การผลิต 50,000 บาท มาลงทุน
วันที่ 4 ซื้อวัตถุดิบการผลิต 20,000 บาท วัสดุสำนักงาน 8,000 บาท ชำระเป็นเงินสด
วันที่ 3 ทำสัญญาและชำระเงินเช่าร้านค้า โดยจ่ายค่ามัดจำการเช่า 15,000 บาท และชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับ
เดือนมีนาคมและเมษายน 256X รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
วันที่ 7 ขายสินค้าได้ 500 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 500 บาท ได้รับเงินจากลูกค้าทันที
วันที่ 12 ส่งใบแจ้งหนี้การขายสินค้าให้กบั คุณระริน มูลค่า 3,000 บาท
วันที่ 10 ซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้า A จากร้านพร้อมชัย เป็นเงิน 8,000 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน
1/10,n/30
วันที่ 20 ได้รับคำสั่งซื้อสินค้ามูลค่า 4,000 บาท จากคุณสุรินทร์ สำหรับการส่งมอบในวันที่ 11 เมษายน 256x โดย
ได้รับเงินมัดจำเป็นเงิน 2,000 บาท
วันที่ 26 จ่ายชำระหนี้ค่าวัตถุดิบให้กับร้านพร้อมชัย ที่ทำการซื้อเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยชำระครึ่งหนึ่งของจำนวน
หนี้ทั้งหมด
วันที่ 25 จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงินสดมูลค่า 14,000 บาท
วันที่ 30 ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ 1,500 บาท ค่าไฟ 3,000 บาท
สิ้นเดือนมีรายการปรับปรุงดังนี้
1. ตรวจนับวัสดุสำนักงาน ณ สิ้นเดือน พบว่ามีวัสดุสำนักงานคงเหลือจำนวน 2,000 บาท
2. อุปกรณ์การผลิต คิดค่าเสือ่ มราคาอัตราปีละ 20 % โดยกิจการบันทึกค่าเสือ่ มราคาทุกรอบ ณ สิ้นเดือน
3. ปรับปรุงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ให้ทำ 1. ออกแบบผังบัญชี
2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
3. บันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
4. จัดทำงบทดลอง

5. บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
6. จัดทำงบกำไรขาดทุน, งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อ 2 (5 คะแนน) จงอธิบายการบัญชีและระบบสารสนเทศมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำธุรกิจ

ภาคผนวก
ปกกิ จกรรม

กิจกรรมประจาชุดวิชา ๓๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและหลักการเบื้องต้น
เกีย่ วกับระบบสารสนเทศ

ภาคการศึกษาที.่ .....................1/2564......................................
ชื่อนักศึกษา……………………………………….…………………….

รหัสประจาตัวนักศึกษา
ทีอ่ ยู่………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบตั ิจากผูป้ ระเมินเป็ นทีส่ ุด
ลงชื่อ………………………………………………………….
(………………………………………………………)

วันทีป่ ระเมิน ...........................................
แบบประเมินเอกสารการสอน
รหัสชุดวิชา ๓๒๒๐๙ ชื่อชุดวิชา การบัญชีขนั้ ต้นและหลักการเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารการสอนชุดวิชาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็ นความลับและนามาสรุปในภาพรวม ให้ท่านตอบให้ครบทุก
ข้อ
2. ขอให้นักศึกษาส่งแบบประเมินมาพร้อมกิจกรรมประจาชุดวิชาทุกครัง้ เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชา
ทีศ่ กึ ษา และเติมข้อความในช่องว่างทีเ่ ว้นไว้
4. แบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาชุดวิชา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูจ้ ากการศึกษาชุดวิชานี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อนักศึกษา  นาย  นางสาว  นาง ..................................................... รหัส ...............................
2. หลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
3. ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็ นครัง้ ที่ ...............  ลงทะเบียนทัง้ สอบไล่ สอบซ่อมและครัง้ นี้ รวมทัง้ สิน้ ............. ครัง้ (กรณี
ปริญญาตรี)
4. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ปี น้ี เป็ นต้นมา ท่านได้รบั รางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านใดบ้าง
4.1  ไม่ได้รบั รางวัล(ถ้าทาเครือ่ งหมาย ✓ในช่องนี้ให้เว้นข้อ 4.2 และไปทาเครื่องหมาย ✓ในข้อ 5
ต่อไป)
4.2  กรณีทไี่ ด้รบั รางวัล ท่านได้รบั รางวัลด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ด้านวิชาการ
 ด้านวิชาชีพ
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ด้านกีฬา
 ด้านสุขภาพ
 ด้านสิง่ แวดล้อม
 ด้านศิลปวัฒนธรรม  ไม่ได้รบั รางวัล
 ด้านอื่น (ระบุ) ..............................

ถ้าได้รบั รางวัล โปรดระบุรายละเอียดของรางวัล/การประกาศเกียรติคุณยกย่องทีไ่ ด้รบั พร้อมแนบสาเนา
หลักฐาน
ชื่อหน่วยงานทีใ่ ห้รางวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั ....................................
5. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
5.1  ไม่ใช้คอมพิวเคอร์
5.2 ในกรณีทใี่ ช้คอมพิวเตอร์ ท่านใช้คอมพิวเตอร์ในด้านใด
 ใช้พมิ พ์งาน  ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ การศึกษา  ใช้อนิ เทอร์เน็ต เพือ่ การอืน่ ๆ เช่น การ
สื่อสารในรูปแบบการสนทนาผ่านเครือข่าย
การทาธุรกิจ e-Commerce การทาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ฯลฯ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ .....................………………………………………………………..)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหาชุดวิชา ๓๒๒๐๙ การบัญชีขนั ้ ต้นและหลักการเบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ความหมายของระดับความคิดเห็น 5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้ อย
1 = น้ อยที่สดุ
เนื้ อหาชัดเจนเข้าใจ กิจกรรมและแนว
แบบประเมินตนเอง
ง่าย
ตอบท้ายเรื่อง
ก่อนและหลังเรียน
รายชื่อหน่ วย
ชัดเจน
ถูกต้องชัดเจน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
หน่ วยที่ 1 ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับการบัญชี
หน่ วยที่ 2 การบันทึกรายการบัญชีและงบทดลอง
หน่ วยที่ 3 การปรับปรุงบัญชี
หน่ วยที่ 4 กระดาษทาการ การปิ ดบัญชีและการจัดทางบการเงิน
หน่ วยที่ 5 การบัญชีธรุ กิจบริการ
หน่ วยที่ 6 การบัญชีธรุ กิจพาณิ ฃยกรรม
หน่ วยที่ 7 การบัญชีธรุ กิจผลิตกรรม
หน่ วยที่ 8 เงินสด ระบบใบสาคัญ และการบัญชีเดี่ยว
หน่ วยที่ 9 ความร้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน่ วยที่ 10 ฐานข้อมูลในระยยสารสนเทศ
หน่ วยที่ 11 ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่าย และการ
ประยุกต์
หน่ วยที่ 12 การพาณิ ฃย์อิเล็กทรอนิ กส์และเทคโนโลยีทางการเงิน
หน่ วยที่ 13 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ
หน่ วยที่ 14 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

หน่ วยที่ 15 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการศึกษาชุดวิชานี้
รายการ
1.เอกสารการสอนมีเนื้ อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้ง่าย
2.กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้ อหา
4.วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
5.การจัดลาดับเนื้ อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสามารถดาเนิ นชีวิตและทางานร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่
- การเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
- ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชาชีพ
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
คุณธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพ
-มีความตระหนักในความสาคัญของบทบาทหน้ าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะ แนวคิด ว่าด้วยพฤติ กรรมมนุษย์ ทัง้ ใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล บุคคลกับองค์การ และระหว่างกลุ่มบุคคลอิ ทธิพล

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ของพฤติ กรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์การ การติ ดต่อสื่อสาร การประสานงานและการตัดสิ นใจ ทฤษฎีและ
เทคนิ ควิธีการที่เกี่ยวกับ การจูงใจ มนุษยสัมพันธ์ และการสร้างขวัญ
8.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่ไปกับความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพ/วิชาชีพและพึ่งพาตนเองได้ โดยนักศึกษาจะมีคณ
ุ สมบัติที่เป็ นทักษะทางปัญญา ดังนี้
- มีทกั ษะในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินสารสนเทศและสรุป
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาได้
-มีทกั ษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และทักษะในการตัดสิ นใจ
-สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิ บตั ิ มีทกั ษะที่จาเป็ นตามวิชาชีพที่หลักสูตรกาหนด
-มีทกั ษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ สามารถปฏิ บตั ิ และเสนอแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ(ถ้ามี)

9.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบโดยที่นักศึกษา
-มีความสามารถในการเป็ นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมทางานที่ดี เพื่อเอื้ออานวยให้การแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ มีความราบรื่น
และรวดเร็ว มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม ทักษะการประสานงานกับบุคคลและกลุ่มในระดับต่าง
ๆ ได้
-มีความคิดริเริ่มในการนาเสนอประเด็นและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
10.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่
นักศึกษา

-สามารถวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์ เทคนิ ค
วิธีทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
-สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมาย และการ
นาเสนอข้อมูลได้
-มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ หรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ/
รวมทัง้ เลือกใช้รปู แบบแลสื่อในการนาเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มผู้ฟัง
11.ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้ โดยภาพรวม
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้
จุดที่ควรพัฒนา
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

