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           ค าน า 

 
  เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไป แลว้ โดยจดัระบบการประเมินครบทั้ง
ส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 
 การประเมินจากกิจกรรมประจ าชุดวิชาเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย จึงให้ผูเ้รียนและ
นกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบตัิตามที่ก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยุกตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึงของเอกสารการ

สอน 
4.  คิด วิเคราะห์ น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค ์

นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายงัท าให้นกัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ตน้ภาคการศึกษา และ
จากการวิจยัพบว่า นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผ่านในปลายภาคมากกว่านกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 32304 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส าเร็จใน
การศึกษาชุดวิชาน้ี มีความรู้เกี่ยวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานและการด าเนินชีวิตสืบไป 

 
       
                          คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 32304  

             การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การประเมินผล 
 

              เกณฑก์ารให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเดน็หลกัที่ถาม 
ความถูกตอ้งของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นกัศึกษาทกุคนต้องท ากิจกรรม นักศึกษา
อาจเลอืกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชาน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
 
  กรณีที่ 1 นกัศกึษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และ ส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะ
น าไปใชท้ั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนน
กิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได ้
  กรณีที่ 2 นกัศกึษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะประเมินผลจากคะแนนการสอบปลายภาค 
เพียงอย่างเดียว 
 
  ในการประเมินผลปลายภาค นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมคีะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ส าหรับนกัศกึษาท่ีท ากิจกรรม มหาวิทยาลยัจะพิจารณาให้นกัศึกษาไดป้ระโยชน์สูงสุด โดยการน า
คะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกบัคะแนน
กิจกรรมแลว้น าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใชใ้นการตดัสินผลการสอบให้กบันกัศึกษา ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี 
  ตวัอย่างท่ี 1 นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าขอ้สอบได ้70 ขอ้ (คิดเป็น 70 ×0.66666 
เท่ากบั 46.67 คะแนน) นกัศกึษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากบั 64.67 คะแนน 
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นกัศกึษาจะได ้70 × 0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวิทยาลยัจะ
เลือกให้นกัศึกษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน 
  ตวัอย่างท่ี 2 นกัศึกษาไดค้ะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าขอ้สอบได ้92 ขอ้ (คิดเป็น 92 × 0.66666 
เท่ากบั 61.33 คะแนน) นกัศกึษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ากบั 74.33 คะแนน
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นกัศกึษาจะได ้92 × 0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน  มหาวิทยาลยัจะ
เลือกให้นกัศึกษาได ้76.67 คะแนน 
 
                                                                                        
    
 ให้นกัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหัสประจ าตวันกัศกึษา รหัสชุดวิชา รหัสจงัหวดัให้ครบถว้นดว้ยดินสอ 2B ลงในแบบ
กรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตวัอย่างในแบบกรอกคะแนน 

2. ให้นกัศึกษาระมดัระวงัอย่าให้แบบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีที่ท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาด 

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 



หรือสูญหาย ให้นกัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวิทยาลยัโดยไม่ตอ้งถ่าย เอกสาร เพราะเคร่ืองอ่าน
ขอ้มูลจะไม่อ่านเอกสารที่มาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ให้นกัศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบบัจริงไปยงัมหาวิทยาลยัและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแลว้ไว ้
1 ชุด ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

4. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 
5. ให้จดัท าหนา้ปกกิจกรรมให้มีขอ้ความตามตวัอย่างท่ีแนบมา 
6. ส่งกิจกรรมท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านกับริการการศึกษา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 
 

           ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
            ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
            ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุดวิชา 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล 
สาขาวิชาวิทยาการจดัการ) 

 
           ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้เก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลยัไว้
เป็นหลกัฐานในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกจิกรรม (ปรากฎในภาคผนวกที่ส่งมาดว้ย)  
       7. นกัศกึษาสามารถตรวจสอบว่าส านกับริการการศกึษาไดร้ับกิจกรรมทีน่กัศกึษาส่งไปแลว้หรือยงั โดยโทรศพัท์
สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทต์ิดต่อส านกับริการการศกึษา หมายเลข  
0-2504-7621 หรือ โทรศพัทต์ดิต่อศูนยส์ารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191, 
0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546 โทรศพัทฝ์ากขอ้ความนอกวนั-เวลาราชการ (ตลอด 24 ชัว่โมง)  
หมายเลข 0-2504-7191,0-2504-7193  E-mail icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th 
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3. เน้ือหากิจกรรม 
 
 จงตอบค าถามต่อไปน้ีโดยแต่ละขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 ให้ตอบค าถามโดยสังเขป (ขอ้ละประมาณ  2 หนา้กระดาษ) โดยให้
ตอบทกุข้อ รวมเป็นจ านวน 4 ข้อ รวมช้ินงานท่ีตอ้งส่งอย่างน้อย 8 หน้า ค่าคะแนนขอ้ละ 5 คะแนน รวมทั้งส้ิน 20 คะแนน  

การตอบค าถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่าน้ัน 
ถ้านักศึกษาไม่ได้เขยีนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

 
โจทย์ ให้นกัศกึษาศกึษาหัวขอ้ที่เกี่ยวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์และตอบค าถามทุกขอ้ รวมจ านวน 4 ขอ้ แลว้

ด าเนินการตามค าส่ังตามท่ีปรากฏขา้งทา้ยน้ี 
 

ขอ้ที ่ 1. ให้นกัศึกษาสรุปกระบวนการของการจดัการทรัพยากรมนุษยว์่ามีอะไรบา้ง อธิบายแต่ละ

กระบวนการพอสังเขป พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าในขั้นตอนของการจดัหาและการคดัเลือกส่งผลอย่างไรต่อการ

จดัการทรัพยากรมนุษย ์( 5 คะแนน) 

ขอ้ที ่2.  ให้นกัศึกษาบอกความหมาย ความส าคญั และปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จต่อการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์( 5 คะแนน) 

ขอ้ที ่3. ให้นกัศึกษาอธิบายขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และอธิบายว่าองคก์ารจะน า

บริหารผลการปฏิบตัิงานที่ไดร้ับการประเมินแลว้อย่างไรไดบ้า้ง ( 5 คะแนน) 

ขอ้ที ่4  ให้นกัศึกษาสรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการพฒันาการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นหน่วยงาน

ภาครัฐ ( 5 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ปกกิจกรรม 
 

  กิจกรรมประจ าชุดวิชา  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                      
  ภาคการศึกษาที่      1/2564 
  ช่ือนกัศึกษา  ........................................................ นามสกุล......................................................................... 

 

รหัสประจ าตวันกัศึกษา             

 
ที่อยู…่…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

             โทรศพัท ์………………………………………………………………………………………… 
             อีเมล(์ถา้มี)………………………………………………………………………………………… 

 
ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบตัิจากผูป้ระเมินเป็นที่สุด 

 
ลงช่ือ…………………………………………………………. 

(……………………………………………………) 

   

 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง 
1. แบบประเมนิฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิเอกสำรกำรสอนชุดวชิำของมหำวทิยำลยัสโุขทยั 

ธรรมำธริำช ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะใชป้ระโยชน์ในกำรปรบัปรุงเอกสำรกำรสอนชดุวชิำและกำรประกนัคุณภำพ

กำรศกึษำ ค ำตอบของทำ่นจะเกบ็ไวเ้ป็นควำมลบัและน ำมำสรุปในภำพรวม ใหท้่ำนตอบใหค้รบทุกขอ้ 

2. ขอใหน้ักศกึษำส่งแบบประเมนิมำพรอ้มกจิกรรมประจ ำชดุวชิำทุกครัง้ เพื่อกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
3. โปรดท ำเครือ่งหมำย  ลงในช่องว่ำงทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืควำมคดิเหน็ของท่ำนเกี่ยวกบัชุดวชิำทีศ่กึษำ 

และเตมิขอ้ควำมในช่องว่ำงทีเ่วน้ไว ้
4. แบบประเมนิแบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนที ่2 ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัเน้ือหำชดุวชิำ 

ตอนที ่3 ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรเรยีนรูจ้ำกกำรศกึษำชดุวชิำน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
1. ชื่อนักศกึษำ   นำย   นำงสำว   นำง ..................................................... รหสั ............................... 
2. หลกัสูตรระดบั   ปรญิญำตร ี   ปรญิญำโท    ปรญิญำเอก 
3. ในภำคกำรศกึษำนี้  ลงทะเบยีนชุดวชิำน้ี 
  เป็นครัง้ที ่...............   ลงทะเบยีนทัง้สอบไล่ สอบซ่อมและครัง้นี้ รวมทัง้สิน้ ............. ครัง้ (กรณีปรญิญำตร)ี 

4. ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม ปีก่อน เป็นต้นมำ ทำ่นไดร้บัรำงวลั/กำรประกำศเกยีรตคุิณยกย่องดำ้นใดบำ้ง 
4.1   ไม่ไดร้บัรำงวลั(ถำ้ท ำเคื่องหมำย ✓ในช่องนี้ใหเ้วน้ขอ้ 4.2 และไปท ำเครือ่งหมำย ✓ในขอ้ 5 ตอ่ไป) 
4.2   กรณีทีไ่ดร้บัรำงวลั ท่ำนไดร้บัรำงวลัดำ้นใด (ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้) 

  ดำ้นวชิำกำร    ดำ้นวชิำชพี    ดำ้นคุณธรรมจรยิธรรม 
     ดำ้นกฬีำ    ดำ้นสุขภำพ    ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
     ดำ้นศลิปวฒันธรรม   ไม่ไดร้บัรำงวลั   ดำ้นอื่น (ระบุ) .............................. 
 ถ้ำไดร้บัรำงวลั โปรดระบุรำยละเอยีดของรำงวลั/กำรประกำศเกยีรตคุิณยกย่องทีไ่ดร้บั พรอ้มแนบส ำเนำหลกัฐำน 
 ชื่อหน่วยงำนทีใ่หร้ำงวลั ...................................................... วนั/เดอืน/ปี ทีไ่ดร้บั ....................................  
5. ควำมสำมำรถในกำรใชค้อมพวิเตอร์  

 5.1   ไม่ใชค้อมพวิเตอร์     

  5.2       ใชค้อมพวิเตอร์    ในกรณีทีใ่ชค้อมพวิเตอร์ ท่ำนใชค้อมพวิเตอร์ในดำ้นใด 

    ใชพ้มิพง์ำน    ใชอ้นิเทอร์เน็ตเพือ่กำรศกึษำ   

                   ใชอ้นิเทอร์เน็ต เพื่อกำรอื่นๆ เช่น กำรสื่อสำรในรปูแบบกำรสนทนำผ่ำนเครอืข่ำย  

                      กำรท ำธรุกจิ e-Commerce กำรท ำธรุกรรมทำงกำรเงนิกบัธนำคำร/สถำบนักำรเงนิ ฯลฯ 

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

แบบประเมินเอกสารการสอน 
รหัสชุดวิชา 32304 ช่ือชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
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ตอนท่ี 2 ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหำชุดวชิำ 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ความหมายของระดบัความคิดเหน็     5 = เหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด 4 = เหน็ดว้ยมำก  3 = เหน็ดว้ยปำนกลำง  2 = เหน็ดว้ยน้อย    
1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด     

รายช่ือหน่วย 

เน้ือหาชดัเจนเข้าใจ
ง่าย 

กิจกรรมและแนวตอบ
ท้ายเรื่องชดัเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลงัเรียน

ถกูต้องชดัเจน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์            
หน่วยที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการกำหนดตำแหน่ง            
หน่วยที่ 3 การสรรหาและคัดเลือกทรพัยากรมนุษย์            
หน่วยที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์            
หน่วยที่ 5 การบรหิารค่าตอบแทน สวัสดกิาร และประโยชนเกื้อกลู            
หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน            
หน่วยที่ 7 การจูงใจบุคลากร            
หน่วยที่ 8 คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน            
หน่วยที่ 9 จริยธรรม จรรยา วินัย และการพทิักษ์ระบบคุณธรรม            
หน่วยที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนษุย์ภาครัฐ            
หน่วยที่ 11 การพัฒนาคุณภาพชีวิต            
หน่วยที่ 12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์             
หน่วยที่ 13 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย ์            
หน่วยที่ 14 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ในองค์การภาครฐัทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการ            
หน่วยที่ 15 สถานภาพ ปัญหา และแนวทางการพฒันาและแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์            
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อการปรบัปรงุชุดวิชา 
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 3 ควำมคดิเหน็เกี่ยวกบักำรเรยีนรูจ้ำกกำรศกึษำชุดวชิำนี้ 

รำยกำร 
ระดบัควำมคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1.เอกสำรกำรสอนมเีนื้อหำสำระชดัเจน อ่ำนเขำ้ใจไดง้่ำย      
2.กจิกรรมทำ้ยเรื่องกระตุ้นกำรคดิวเิครำะหแ์ละกำรแก้ปัญหำ      
3.แบบประเมนิผลตนเองก่อน – หลงัเรยีนช่วยใหเ้ขำ้ใจเนื้อหำ      
4.วธิศีกึษำของชุดวชิำช่วยใหเ้ขำ้ใจเนื้อหำวชิำทีศ่กึษำ      
5.กำรจดัล ำดบัเนื้อหำวชิำเอื้อต่อกำรเรยีนรู้      
6.ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม นักศกึษำสำมำรถด ำเนินชวีติและท ำงำนร่วมกบัผูอ้ื่นไดโ้ดยที ่
               -   กำรเคำรพกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ   
               -   ควำมมรีะเบยีบวนิัย ตรงต่อเวลำ  ซื่อสตัยส์ุจรติ และเสยีสละ  
               -   ควำมรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและวชิำชพี 
               - กำรเคำรพและรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่ เคำรพในคุณค่ำและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์
คุณธรรม จรยิธรรมตำมวชิำชพี  
                -มคีวำมตระหนักในควำมส ำคญัของบทบำทหน้ำทีต่ำมจรรยำบรรณวชิำชพี 
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7.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศกึษำมคีวำมรูเ้กี่ยวกบั  ลกัษณะ  แนวคดิ  กำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์
กำรวำงแผนบุคลำกร กำรจดักำรบุคคลเขำ้ท ำงำน กำรพฒันำบุคลำกร กำรประเมนิกำรปฏบิตังิำน กำรจงูใจ 
กำรบรหิำรค่ำตอบแทน ประโยชน์และกำรบรกิำร วนิัย จรรยำวชิำชพี สุขภำพและควำมปลอดภยั กฎหมำย
และองคก์ำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย ์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์
กบัเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

     

8.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา นักศกึษำไดร้บักำรพฒันำทกัษะทำงปัญญำควบคู่ไปกบัควำมรูแ้ละ
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อใหส้ำมำรถ 
    ประกอบอำชพี/วชิำชพีและพึง่พำตนเองได ้โดยนักศกึษำจะมคีณุสมบตัทิีเ่ป็นทกัษะทำงปัญญำ ดงันี้ 
     - มทีกัษะในกำรสบืคน้ รวบรวมขอ้มูลสำรสนเทศ ศกึษำวเิครำะห ์ประเมนิสำรสนเทศและสรุปประเดน็
ต่ำง ๆ เพื่อน ำไปใชใ้นกำรแก้ปัญหำและกำรพฒันำได ้
     -มทีกัษะในกำรวเิครำะหแ์ละแก้ปัญหำ  และทกัษะในกำรตดัสนิใจ  
     -สำมำรถประยุกต์ควำมรูสู้่กำรปฏบิตั ิมทีกัษะทีจ่ ำเป็นตำมวชิำชพีทีห่ลกัสูตรก ำหนด 
     -มทีกัษะทีม่คีวำมเฉพำะในวชิำชพี สำมำรถปฏบิตัแิละเสนอแนวทำงในกำรพฒันำวชิำชพี(ถ้ำม)ี  
 

     

9.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรบัผิดชอบโดยทีน่ักศกึษำ 
                  -มคีวำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้ ำหรอืผูร้่วมทมีท ำงำนทีด่ ีเพื่อเอื้ออ ำนวยใหก้ำรแก้ปัญหำตำม 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มคีวำมรำบรื่นและรวดเรว็ มทีกัษะกำรท ำงำนเป็นทมี ทกัษะกำรประสำนงำนกบับุคคล
และกลุ่มในระดบัต่ำง ๆ ได ้
                 -มคีวำมคดิรเิริม่ในกำรน ำเสนอประเดน็และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมบนพืน้ฐำนของ
ตนเอง 

     

10.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข    การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยที ่
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-สำมำรถวเิครำะหปั์ญหำ ศกึษำคน้ควำ้และเสนอแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำโดยเลอืกและประยุกต์ 
เทคนิควธิทีำงสถติแิละคณิตศำสตรไ์ดอ้ย่ำงเหมำะสม 
-สำมำรถใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล กำรประมวลผล กำรแปลควำมหมำย 
และกำรน ำเสนอขอ้มูลได ้

        -มคีวำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำไทย และ /หรอื ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ  รวมทัง้เลอืกใชรู้ปแบบแลสื่อในกำรน ำเสนอทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์และกลุ่ม
ผูฟั้ง   

11.ควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอชุดวชิำนี้โดยภำพรวม      
 
 จุดเด่นของกำรเรยีนกำรสอนชุดวชิำนี้ 
 ..............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 จุดทีค่วรพฒันำของชุดวชิำนี้ 
 ..............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

 
 


