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 ค าน า 
 
  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งให้ผู้เรียนและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และหลังจากเรียนจบไปแล้ว 
โดยจัดระบบการประเมินผลการเรียนให้ครบทั้ง 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของการประเมินก่อนเรียน นักศึกษา
สามารถท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ส่วนที่ 2 การประเมินระหว่างเรียนโดย
นักศึกษาสามารถท ากิจกรรมในเอกสารการสอนชุดวิชาเมื่อศึกษาจบในแต่ละเรื่อง และส่วนที่ 3 การ
ประเมินผลสุดท้ายหลังจบการเรียนแล้วโดยการท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาและการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
  การประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วน
สุดท้าย จึงก าหนดให้ผู้เรียน/นักศึกษาท ากิจกรรมภาคปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียน/นักศึกษามีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนทั้งชุดวิชาหรือเฉพาะกลุ่มเนื้อหากลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

2. ประยุกต์ความรู้จากเอกสารการสอนเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนางานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที่นักศึกษาท า 

3. พัฒนาระบบ โครงการ ชิ้นงาน ฯลฯ ตามกระบวนการหรือข้ันตอนที่แสดงไว้ในหน่วยใด
หน่วยหนึ่งของเอกสารการสอน 

4. คิด วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้การท ากิจกรรมประจ าชุดวิชายังท าให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ 

ต้นภาคการศึกษา และจากการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาจะมีโอกาสสอบผ่านในปลาย
ภาคมากกว่านักศึกษาที่ไม่ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชา 
  คณะกรรมการบริหารชุดวิชา 33411 การแรงงานสัมพันธ์ขออ านวยพรให้นักศึกษาทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท างานและการ
ด าเนินชีวิตสืบไป 
                    
                                                       คณะกรรมการบริหารชุดวิชา  33411 การแรงงานสัมพันธ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. การประเมินผล 
 

                         เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นค าถาม การ
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ถาม ความถูกต้องของค าตอบ ความชัดเจนของการน าเสนอ ความละเอียดประณีต
ของชิ้นงาน และความตั้งใจ 
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้อง
ท ากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ โดยการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 
กรณ ี
  กรณีที่ 1 นักศึกษาท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก       
จากคะแนนสอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมคิดร้อยละ 20 และคะแนน
กิจกรรมจะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรม ในการสอบไล่จะส่ง
กิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
  กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว 
  ในการประเมินผลการศึกษาปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้อง
ประเมินผลโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษา
กลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส าหรับนักศึกษาที่ท ากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้
นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดยการน าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับ
การคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับคะแนนกิจกรรมแล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการ
สอบให้กับนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และท าข้อสอบได้ 70 ข้อ (คิดเป็น 70 
×0.66666 เท่ากับ 46.67 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 
เท่ากับ 64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 70 × 0.83333 
เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้คะแนน 64.67 คะแนน 
  ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และท าข้อสอบได้ 92 ข้อ (คิดเป็น 92 
× 0.66666 เท่ากับ 61.33 คะแนน) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 
เท่ากับ 74.33 คะแนนกรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะได้ 92 × 0.83333 
เท่ากับ 76.67 คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



     
   
  
 ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้ว
ไว้ 1 ชุดไว้เป็นหลักฐาน  

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 
3. ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา 

 
     ส่ง                            ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ 
                                      ส านักบริการการศึกษา 
                                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                                      ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
                                     จังหวัดนนทบุรี  11120 

(กิจกรรมประจ าชุด วิชา 32411 การแรงงานสัมพันธ์  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ) 
 

 ในกรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่ง และถ่ายเอกสารกิจกรรมที่ส่งไปมหาวิทยาลัยไว้
เป็นหลักฐานในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม (ปรากฎในภาคผนวกที่ส่งมา
ด้วย)  

7. นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยั ง          
โดยโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรือโทรศัพท์ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข     
0 -2504 -7621 หรือ  โทรศัพท์ ติดต่อศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข 0 -25047788 และ  E-mail 
icproffice@stou.ac.th และ www.stou.ac.th      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

2. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชา 



3. เนื้อหากิจกรรม 
  
จงตอบค าถามต่อไปนี้โดยแต่ละข้อให้ตอบค าถามโดยสังเขป ประมาณ  1 หน้ากระดาษ  
จ านวน 5 ข้อ คะแนนข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น 20 คะแนน  
 
 

 
 

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาหัวข้อที่เก่ียวกับการแรงงานสัมพันธ์ เพียง 5 หัวข้อ จาก 10 หัวข้อต่อไปนี้ 

แล้วตอบค าถามข้างท้าย 

1) หลักการและกลไกของการแรงงานสัมพันธ์  

2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแรงงานสัมพันธ์  

3) องค์การลูกจ้างและองค์การนายจ้าง  

4) บทบาทของรัฐที่มีต่อองค์การลูกจ้างและองค์การนายจ้าง  

5) สภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  

6) การเจรจาต่อรองร่วม  

7) การระงับข้อพิพาทแรงงาน  

8) การนัดหยุดงานและการปิดงาน  

9) กิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์  

10) องค์การส่งเสริม และพิทักษ์สิทธิของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  

ค าถาม 

ให้อธิบายว่าหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมีความส าคัญอย่างไรต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และการ

แรงงานสัมพันธ์ที่เป็นผลจากหัวข้อทีเ่ลือกศึกษาเหล่านั้นจะมีผลอย่างไรต่อการด าเนินงานขององค์การ 

 
ตัวอย่าง เช่น การเลือกหัวข้อ หลักการและกลไกของการแรงงานสัมพันธ์  

การตอบค าถามให้เขียนด้วยลายมือของนักศึกษาเท่านั้น 
 



 นักศึกษาต้องอธิบายให้ได้ว่า หลักการและกลไกของการแรงงานสัมพันธ์ มีผลต่อการบริหาร

แรงงานสัมพันธ์ในองค์การอย่างไร(อาจเป็นองค์กรภาคธุริกจ ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้)และ

การแรงงานสัมพันธ์ภายใต้หลักการและกลไกของการแรงงานสัมพันธ์เหล่านั้นจะท าให้การด าเนินงาน

ขององค์การเป็นอย่างไร 

 กล่าวคือนักศึกษาต้องระบุให้ได้ว่า หลักการและกลไกการแรงงานสัมพันธ์มีอะไรบ้าง ทั้งของ

องค์การแรงงงานระหว่างประเทศ ของต่างประเทศ และของประเทศไทย จากนั้นนักศึกษาจะต้อง

อธิบายให้ได้ว่าหลักการและกลไกการแรงงานสัมพันธ์เหล่านั้นมีผลต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์ใน

องค์การอย่างไรโดยระบุผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  และหลักการและกลไกการแรงงาน

สัมพันธ์เหล่านั้นท าให้การด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จ หรือกลายเป็นปัญหาและ

อุปสรรคอย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ปกกิจกรรม 
 

 
                          กิจกรรมประจ าชุดวิชา    33411  การแรงงานสัมพันธ์ 
                                                            
                          ภาคการศึกษาที่             2/2565                

 
                          ชื่อนักศึกษา……………………………………….…………………….………….…………………….     

 
 

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา             

 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………… 
 
 

ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผูป้ระเมินเป็นที่สุด 
 

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     

  5.2       ใช้คอมพิวเตอร์    ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ ท่ำนใช้คอมพิวเตอร์ในด้ำนใด 

    ใช้พิมพ์งำน    ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรศึกษำ   

                   ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อกำรอ่ืนๆ เช่น กำรสื่อสำรในรูปแบบกำรสนทนำผำ่นเครือข่ำย  

                      กำรท ำธุรกิจ e-Commerce กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัธนำคำร/สถำบนักำรเงิน ฯลฯ 

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

แบบประเมินเอกสารการสอน 
รหัสชุดวชิา 33411 ช่ือชุดวชิา การแรงงานสัมพนัธ์ 

 



ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำชุดวิชำ 33411 การแรงงานสัมพันธ์ (พนักงานสัมพันธ์) 
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 วิวัฒนำกำรของกำรพนักงำนสัมพันธ์                
หน่วยที่ 2 หลักกำรและกลไกของกำรพนักงำนสัมพันธ์                 

หน่วยที่ 3 หลักกำรและกลไกของกำรพนักงำนสัมพันธ์                 

หน่วยที่ 4 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพนักงำนสัมพันธ์                
หน่วยที่ 5 องค์กำรลูกจ้ำงและองค์กำรนำยจ้ำง                 

หน่วยที่ 6 บทบำทของรัฐที่มีต่อองค์กำรลูกจ้ำงและองค์กำรนำยจ้ำง                 

หน่วยที่ 7 สภำพกำรจ้ำงและข้อตกลงเก่ียวกับสภำพกำรจ้ำง                
หน่วยที่ 8 กำรเจรจำต่อรองร่วม                

หน่วยที่ 9 กำรระงับข้อพิพำทแรงงำน                
หน่วยที่ 10 กำรนัดหยุดงำนและกำรปิดงำน                

หน่วยที่ 11 กิจกรรมส่งเสริมกำรพนักงำนสัมพันธ์                 

หน่วยที่ 12 องค์กำรส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ                 
หน่วยที่ 13 กำรพนักงำนสัมพันธ์ภำครัฐในประเทศไทย                

หน่วยที่ 14 องค์กำรต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรพนักงำนสัมพันธ์                 

หน่วยที่ 15 กำรบริหำรกำรพนักงำนสัมพันธ์ในสถำนประกอบกำร                 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อกำรปรับปรุงชุดวิชำ 
............................................................................................................................. .......................................................................................... .......................................................................................
...................................................... 
 



 
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 เพ่ือให้สำมำรถ 
    ประกอบอำชีพ/วิชำชีพและพ่ึงพำตนเองได้ โดยนักศึกษำจะมีคุณสมบัติที่เป็นทักษะทำงปัญญำ ดังนี้ 
     - มีทักษะในกำรสืบค้น รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ศึกษำวิเครำะห์ ประเมินสำรสนเทศและสรุปประเด็นต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปใช้ใน 
       กำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำได้ 
     -มีทักษะในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  และทักษะในกำรตัดสินใจ  
     -สำมำรถประยุกต์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ มีทักษะที่จ ำเป็นตำมวิชำชีพที่หลักสูตรก ำหนด 
     -มีทักษะที่มีควำมเฉพำะในวิชำชีพ สำมำรถปฏิบัติและเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำวิชำชีพ(ถ้ำมี)  
 

     



9.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบโดยที่นักศึกษำ 
                  -มีควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำหรือผู้ร่วมทีมท ำงำนที่ดี เพื่อเอ้ืออ ำนวยให้กำรแก้ปัญหำตำม สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีควำมรำบรื่น 
                    และรวดเร็ว มีทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะกำรประสำนงำนกับบุคคลและกลุ่มในระดับต่ำง ๆ ได้ 
                 -มีควำมคิดริเริ่มในกำรน ำเสนอประเด็นและกำรแก้ปัญหำอย่ำงเหมำะสมบนพื้นฐำนของตนเอง 

     

10.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่นักศึกษำ 
-สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ ศึกษำค้นคว้ำและเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำโดยเลือกและประยุกต์ เทคนิควิธีทำงสถิติและคณิตศำสตร์
ได้อย่ำงเหมำะสม 
-สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรประมวลผล กำรแปลควำมหมำย และกำรน ำเสนอข้อมูลได้ 

        -มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย และ /ษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือ ภำ  รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบแลสื่อ
ในกำรน ำเสนอที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และกลุ่มผู้ฟัง   

     

11.ควำมพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชำนี้โดยภำพรวม      
 
 จุดเด่นของกำรเรียนกำรสอนชุดวิชำนี ้
 ..................................................................................................................................................................... .......................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................. 
 จุดที่ควรพัฒนำของชุดวิชำนี้ 
 ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................. ....................................................................................................  

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

 


