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          ค าน า 
 
  เน่ืองดว้ยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มุ่งให้ผูเ้รียนและนกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา
เล่าเรียนอยา่งครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัจากเรียนเสร็จส้ินไปแลว้ โดยจดัระบบการประเมินครบทั้ง
ส่วนการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และประเมินผลสุดทา้ย 
  การประเมินจากกิจกรรมประจ าชุดวิชาเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสุดทา้ย จึงให้
ผูเ้รียนและนกัศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบติัตามท่ีก าหนดให้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนและนกัศึกษามีความสามารถ 
ดงัน้ี 

1. สรุปหรือประมวลเน้ือหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวชิาหรือกลุ่มเน้ือหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
2. ประยกุตค์วามรู้จากเอกสารการสอนเพื่อจดัท าโครงการพฒันางานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีนกัศึกษาท า 
3. พฒันาระบบ โครงการ ช้ินงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นหน่วยใดหน่วยหน่ึง

ของเอกสารการสอน 
4. คิด วเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ีการท ากิจกรรมประจ าชุดวชิายงัท าใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเอกสารการสอนตั้งแต่ 

ตน้ภาคการศึกษา และจากการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาท่ีท ากิจกรรมจะมีโอกาสสอบผา่นในปลายภาคมากกวา่ 
นกัศึกษาท่ีไม่ท ากิจกรรม 
 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชาน้ี มีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การและสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานและการด าเนินชีวติสืบไป 

 
      

     คณะกรรมการบริหารชุดวชิา  
32403 พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

  
 

 
 
 
 
 
 



1. การประเมนิผล 
 

                         เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบท่ีตรงประเด็นค าถาม การครอบคลุมประเด็นหลกัท่ี
ถาม ความถูกตอ้งของค าตอบ ความชดัเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีตของช้ินงาน 
  สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องท ากิจกรรม 
นักศึกษาอาจเลอืกท าหรือไม่ท ากไ็ด้ โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวชิาน้ี แบ่งออกเป็น 2 กรณี 
  กรณีท่ี 1 นกัศึกษาท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนท่ีสองจากคะแนนกจิกรรมคิดร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะน าไปใช้
ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นกัศึกษาท่ีมิไดส่้งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรม
ในการสอบซ่อมไม่ได ้
  กรณีท่ี 2 นกัศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะประเมินผลจากคะแนนการสอบปลายภาค 
เพียงอยา่งเดียว 
  ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะตอ้งประเมินผลโดยใช้
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนั นกัศึกษากลุ่มท่ีท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนน
เตม็ 100 คะแนน ส าหรับนกัศึกษาท่ีท ากิจกรรม มหาวทิยาลยัจะพิจารณาให ้
นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกบัการคิด
คะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วน าคะแนนส่วนท่ีมากกว่าไปใช้ในการตดัสินผลการสอบให้กับ
นกัศึกษา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ตวัอย่างท่ี 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าขอ้สอบได้ 70 ขอ้ (คิดเป็น 70 ×0.66666 
เท่ากบั 46.67 คะแนน) นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากบั 64.67 คะแนน 
กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว นกัศึกษาจะได ้70 × 0.83333 เท่ากบั 58.33 คะแนน มหาวิทยาลยัจะ
เลือกใหน้กัศึกษาไดค้ะแนน 64.67 คะแนน 
  ตวัอย่างท่ี 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าขอ้สอบได้ 92 ขอ้ (คิดเป็น 92 × 0.66666 
เท่ากบั 61.33 คะแนน) นกัศึกษาจะไดค้ะแนนกิจกรรมรวมกบัคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ากบั 74.33 คะแนนกรณี
คิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอยา่งเดียว นกัศึกษาจะได ้92 × 0.83333 เท่ากบั 76.67 คะแนน  มหาวทิยาลยัจะเลือก
ใหน้กัศึกษาได ้76.67 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 



     
   
 ใหน้กัศึกษาด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลและระบายรหสัประจ าตวันกัศึกษา รหสัชุดวชิา รหสัจงัหวดัใหค้รบถว้นดว้ยดินสอ 2B  
ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตวัอยา่งในแบบกรอกคะแนน 

2. ใหน้กัศึกษาระมดัระวงัอยา่ใหแ้บบกรอกคะแนนฉีกขาด ในกรณีท่ีท าแบบกรอกคะแนนฉีกขาด 
หรือสูญหาย ใหน้กัศึกษาเขียนช้ีแจงมาพร้อมกบักิจกรรมท่ีส่งไปยงัมหาวทิยาลยั โดยไม่ตอ้งถ่าย 
เอกสาร เพราะเคร่ืองอ่านจะไม่อ่านเอกสารท่ีมาจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3. ใหน้กัศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิาฉบบัจริงไปยงัมหาวทิยาลยัและส าเนากิจกรรมท่ีท าเสร็จแลว้ไว ้   1 ชุด ไวเ้ป็น
หลกัฐาน  

4. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวนัที ่30 ตุลาคม 2565 
5. ใหจ้ดัท าหนา้ปกกิจกรรมใหมี้ขอ้ความตามตวัอยา่งท่ีแนบมา 

6.  ส่งกิจกรรมท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมแบบกรอกคะแนนดว้ยตนเอง ณ ส านกับริการการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจ่าหนา้ซองดงัน้ี 

 
     ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณย์ี 
     ส านักบริการการศึกษา มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
     ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี  11120 
(กิจกรรมประจ าชุดวชิา 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ) 

 
           ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณียใ์หเ้ก็บสลิปหรือตน้ขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมท่ีส่งไปมหาวทิยาลยัไว้

เป็นหลกัฐาน ในการส่งกิจกรรมทุกช้ิน นกัศึกษาจะตอ้งจดัท าหนา้ปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกท่ีส่งมาดว้ย)  
7. นกัศึกษาสามารถตรวจสอบวา่ส านกับริการการศึกษาไดรั้บกิจกรรมท่ีนกัศึกษาส่งไปแลว้หรือยงั โดยโทรศพัท์

สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศพัทติ์ดต่อส านกับริการการศึกษา หมายเลข  
0-2504-7621 หรือ โทรศพัทติ์ดต่อศูนยส์ารสนเทศ 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 

               
 
 
 
 

3. เนือ้หากจิกรรม 
 

2. การส่งกจิกรรมประจ าชุดวชิา 

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


 จงตอบค าถามต่อไปน้ีโดยแต่ละขอ้ 1) -14) ใหต้อบค าถามโดยสังเขป ประมาณ 1 หนา้กระดาษ โดยใหเ้ลือกตอบ
จ านวน 5 ข้อ รวมช้ินงานท่ีตอ้งส่งอยา่งนอ้ย 5 หนา้ ค่าคะแนนขอ้ละ 4 คะแนน รวมทั้งส้ิน 20 คะแนน 
  

การตอบค าถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่าน้ัน 

ถ้านักศึกษาไม่ได้เขียนตอบด้วยลายมือตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมมมนุษยใ์นองคก์ารเพียง 5 หัวข้อจาก 14 หวัขอ้ต่อไปน้ี แลว้
ตอบค าถามขา้งทา้ย 
1) องคก์าร และการออกแบบองคก์าร   2) วฒันธรรมองคก์ารและจริยธรรม 
3) การเปล่ียนแปลงองคก์ารและนวตักรรม   4) กลุ่มและทีมงาน 
5) การส่ือสารในองคก์าร     6) ภาวะผูน้ า 
7) การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ   8) บุคลิกภาพ 
9) การตดัสินใจ      10) การจูงใจและการสร้างขวญัก าลงัใจ 
11) ความขดัแยง้และการเจรจารต่อรอง   12) อ านาจและการเมืองในองคก์าร 
13) การมีส่วนร่วม การประสานงาน และการสร้างเครือข่าย  14) การบริหารผลการปฏิบติังาน 

 

ค าถาม 

ให้อธิบายว่า หัวข้อทีนั่กศึกษาเลือกมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ และพฤติกรรมมนุษย์ทีเ่ป็นผล

จากหัวข้อที่ศึกษาเหล่าน้ันมีผลอย่างไรต่อการด าเนินงานขององค์การ   แสดงได้ภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 

ตัวอย่าง เช่น การเลือกหวัขอ้ การจูงใจและการสร้างขวญัและก าลงัใจ ตอ้งอธิบายใหไ้ดว้า่ การจูงใจและการสร้าง

ขวญัก าลงัใจท าใหบุ้คลากรในองคก์ารมีพฤติกรรมอยา่งไร และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจูงใจและการสร้างขวญัก าลงัใจ

น้ีท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

หวัขอ้ท่ีเลือก 
(จากหวัขอ้ท่ี 

 1-14) 

ผลการ
ปฏิบติังานของ

บุคลากร 

ผลการ
ด าเนินงานของ

องคก์าร 
มีผลต่อ มีผลต่อ 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

ปกกจิกรรม 
 

 
      กิจกรรมประจ าชุดวชิา  32403 พฤติกรรมนุษย์ในองค์การ   
      ภาคการศึกษาท่ี      1/2565 
      ช่ือนกัศึกษา  ......................................................... นามสกลุ........................................................... 

 

รหสัประจ าตวันกัศึกษา             

 
ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ขา้พเจา้ขอยอมรับการตดัสินผลคะแนนภาคปฏิบติัจากผูป้ระเมินเป็นท่ีสุด 

 
ลงช่ือ…………………………………………………………. 

(………………………………………………………) 

 



 
 
 
 
 

วันที่ประเมิน ........................................... 
 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง 
1. แบบประเมนิฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเอกสำรกำรสอนชุดวิชำของมหำวิทยำลัยสโุขทัย 

ธรรมำธิรำช ข้อมูลที่ได้จะใชป้ระโยชน์ในกำรปรับปรุงเอกสำรกำรสอนชุดวชิำและกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

ค ำตอบของท่ำนจะเก็บไว้เป็นควำมลับและน ำมำสรุปในภำพรวม ให้ท่ำนตอบให้ครบทุกข้อ 

2. ขอให้นักศึกษำส่งแบบประเมนิมำพร้อมกิจกรรมประจ ำชุดวชิำทุกคร้ัง เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในชอ่งว่ำงที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือควำมคิดเห็นของท่ำนเก่ียวกับชุดวิชำที่ศึกษำ และเติม

ข้อควำมในช่องว่ำงที่เว้นไว้ 
4. แบบประเมนิแบ่งเปน็ 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหำชุดวิชำ 

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำชุดวชิำนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อนักศึกษำ   นำย   นำงสำว   นำง ..................................................... รหัส ............................... 
2. หลักสูตรระดับ   ปริญญำตรี    ปริญญำโท    ปริญญำเอก 
3. ในภำคกำรศึกษำนี้  ลงทะเบียนชุดวิชำนี้ 
  เป็นคร้ังที่ ...............   ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมและคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น ............. ครั้ง (กรณีปริญญำตรี) 

4. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม ปีก่อน เป็นต้นมำ ท่ำนได้รับรำงวลั/กำรประกำศเกียรติคุณยกย่องด้ำนใดบ้ำง 
4.1   ไม่ได้รับรำงวัล(ถ้ำท ำเค่ืองหมำย ในช่องนี้ให้เว้นข้อ 4.2 และไปท ำเครื่องหมำย ในข้อ 5 ต่อไป) 
4.2   กรณีที่ได้รับรำงวัล ท่ำนได้รบัรำงวัลด้ำนใด (ตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

  ด้ำนวิชำกำร    ด้ำนวิชำชีพ    ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
     ด้ำนกีฬำ    ด้ำนสุขภำพ    ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
     ด้ำนศิลปวัฒนธรรม   ไม่ได้รับรำงวัล   ด้ำนอ่ืน (ระบุ) .............................. 
 ถ้ำได้รับรำงวัล โปรดระบุรำยละเอียดของรำงวัล/กำรประกำศเกียรติคุณยกย่องที่ได้รับ พร้อมแนบส ำเนำหลักฐำน 
 ชื่อหน่วยงำนที่ให้รำงวัล ...................................................... วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด้รับ ....................................  
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์  

 5.1   ไม่ใช้คอมพิวเตอร์     

แบบประเมนิเอกสารการสอน 

รหัสชุดวชิา 32403 ช่ือชุดวชิา พฤตกิรรมมนุษย์ในองค์การ 



  5.2       ใช้คอมพิวเตอร์    ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ ท่ำนใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนใด 

    ใช้พิมพ์งำน    ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรศึกษำ   

                   ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อกำรอ่ืนๆ เช่น กำรสื่อสำรในรูปแบบกำรสนทนำผำ่นเครือข่ำย  

                      กำรท ำธุรกิจ e-Commerce กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำร/สถำบนักำรเงิน ฯลฯ 

                    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ .....................………………………………………………………..



ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 32403 พฤตกิรรมมนุษย์ในองค์การ 

ความหมายของระดับความคิดเห็น     5 = เห็นด้วยมำกที่สุด 4 = เห็นด้วยมำก  3 = เห็นด้วยปำนกลำง  2 = เห็นด้วยน้อย    1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด  
   

รายช่ือหน่วย 

เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย กิจกรรมและแนวตอบ
ท้ายเร่ืองชัดเจน 

แบบประเมินตนเอง
ก่อนและหลังเรียน

ถูกต้องชัดเจน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ                
หน่วยที่ 2 องค์การ และการออกแบบองค์การ                 
หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมองค์การและจริยธรรม                 
หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงองค์การและนวัตกรรม                
หน่วยที่ 5 การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติ                
หน่วยที่ 6 การจูงใจและการสร้างขวัญก าลังใจ                
หน่วยที่ 7 ภาวะผู้น า                
หน่วยที่ 8 บุคลิกภาพ                
หน่วยที่ 9 การตัดสินใจ                
หน่วยที่ 10 บุคคล กลุ่ม และทีมงาน                
หน่วยที่ 11 การสื่อสารในองค์การ                 
หน่วยที่ 12 ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง                
หน่วยที่ 13 อ านาจและการเมืองในองค์การ                
หน่วยที่ 14 การมีส่วนร่วม การประสานงานและการสร้างเครือข่าย                
หน่วยที่ 15 การบริหารผลการปฏิบัติงาน                
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงชุดวิชา 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ....................................................................................... ................................................................................ 
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ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำชุดวิชำนี้ 

รำยกำร 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.เอกสำรกำรสอนมีเนื้อหำสำระชัดเจน อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย      

2.กิจกรรมท้ำยเรื่องกระตุ้นกำรคิดวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ      
3.แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำ      

4.วิธีศึกษำของชุดวิชำช่วยให้เข้ำใจเนื้อหำวิชำที่ศึกษำ      
5.กำรจัดล ำดับเนื้อหำวิชำเอ้ือต่อกำรเรียนรู้      

6.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษำสำมำรถด ำเนินชีวิตและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้โดยที่ 
               -   กำรเคำรพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ   
               -   ควำมมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลำ  ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  
               -   ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและวิชำชีพ 
               - กำรเคำรพและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์คุณธรรม จริยธรรมตำมวิชำชีพ  
                -มีควำมตระหนักในควำมส ำคัญของบทบำทหน้ำที่ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ 

     

7.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ นักศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับ  ลักษณะ  แนวคิด  ว่ำด้วยพฤติกรรมมนุษย์  ทั้งในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  
บุคคลกับกลุ่มบุคคล  บุคคลกับองค์กำร  และระหว่ำงกลุ่มบุคคลอิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์กำร  กำรติดต่อสื่อสำร  กำร
ประสำนงำนและกำรตัดสินใจ  ทฤษฎีและเทคนิควิธีกำรที่เกี่ยวกับ  กำรจูงใจ  มนุษยสัมพันธ์  และกำรสร้ำงขวัญ 

     

8.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำควบคู่ไปกับควำมรู้และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
สำมำรถ 
    ประกอบอำชีพ/วิชำชีพและพ่ึงพำตนเองได้ โดยนักศึกษำจะมีคุณสมบัติที่เป็นทักษะทำงปัญญำ ดังนี้ 
     - มีทักษะในกำรสืบค้น รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ศึกษำวิเครำะห์ ประเมินสำรสนเทศและสรุปประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปใช้ใน 
       กำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำได้ 
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     -มีทักษะในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  และทักษะในกำรตัดสินใจ  
     -สำมำรถประยุกต์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ มีทักษะที่จ ำเป็นตำมวิชำชีพที่หลักสูตรก ำหนด 
     -มีทักษะที่มีควำมเฉพำะในวิชำชีพ สำมำรถปฏิบัติและเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำวิชำชีพ(ถ้ำมี)  
 
9.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบโดยที่นักศึกษำ 
                  -มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำหรือผู้ร่วมทีมท ำงำนที่ดี เพื่อเอ้ืออ ำนวยให้กำรแก้ปัญหำตำม สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีควำม
รำบรื่น 
                    และรวดเร็ว มีทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะกำรประสำนงำนกับบุคคลและกลุ่มในระดับต่ำง ๆ ได้ 
                 -มีควำมคิดริเริ่มในกำรน ำเสนอประเด็นและกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมบนพื้นฐำนของตนเอง 

     

10.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่นักศึกษำ 
-สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ศึกษำค้นคว้ำและเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำโดยเลือกและประยุกต์ เทคนิควิธีทำงสถิติและ
คณิตศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสม 
-สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผล กำรแปลควำมหมำย และกำรน ำเสนอข้อมูลได้ 

        -มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย และ/หรือ ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบแล
สื่อในกำรน ำเสนอที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และกลุ่มผู้ฟัง   

     

11.ควำมพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชำนี้โดยภำพรวม      
 
 จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี้ 
 ............................................................................................................................. ............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................  
 จุดที่ควรพัฒนำของชุดวิชำนี้ 
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 ....................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................
.... 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

 





 


