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2902829028    1515  PP  25612561  22  0681370906813709        

หมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไปหมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

0681370906813709 ทศันมติใินงานประดษิฐ์ทศันมติใินงานประดษิฐ์
Perspective Perspective in Creative Craftsin Creative Crafts

2.2. รายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

33 รายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ีรายวชิาที�ตอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ีไมม่ี

4.4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ดร.สภุา ดร.สภุา จฬุคปุต์จฬุคปุต์

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน กลุม่ที�สอนกลุม่ที�สอน

ดร.สภุา ดร.สภุา จฬุคปุต์จฬุคปุต์
  รองศาสตราจารย ์ดร.สนินีาถ รองศาสตราจารย ์ดร.สนินีาถ เลศิไพรวนัเลศิไพรวนั

  

กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1
  กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1
  

5.5. ภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีนภาคการศกึษา/ช ั�นปีที�เรยีน

2/25612/2561

6.6. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (มรายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (ม
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กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1 หอ้ง 1026หอ้ง 1026 อาคาร อาคารคณะคหกรรม 2อาคาร อาคารคณะคหกรรม 2

หมวดที่2. การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนหมวดที่2. การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน

1.1. รายงานช ั�วโมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอนรายงานช ั�วโมงการสอนจรงิเทยีบกบัแผนการสอน

หวัขอ้หวัขอ้ จํานวนจํานวน
ชั�วโมงชั�วโมง
ตามตาม
แผนการแผนการ
สอนสอน

จําวนจําวน
ชั�วโมงที�ชั�วโมงที�
สอนได ้สอนได ้
จรงิจรงิ

ระบสุาเหตทุี�ระบสุาเหตทุี�
สอนจรงิตา่งสอนจรงิตา่ง
จากแผนการจากแผนการ
สอนหากมีสอนหากมี
ความแตกตา่งความแตกตา่ง
เกนิ 25%เกนิ 25%

1.Introduction1.Introduction
-ความหมายและหลกั-ความหมายและหลกั
การเกี�ยวกบัทศันมติิการเกี�ยวกบัทศันมติิ
-การสบืคน้ขอ้มลู -การสบืคน้ขอ้มลู -วธิี-วธิี
การเขา้ถงึฐานขอ้มลูการเขา้ถงึฐานขอ้มลู
ตา่งๆ ตา่งๆ -การใช ้-การใช ้
เทคโนโลยใีนการเทคโนโลยใีนการ
สบืคน้ขอ้มลูสบืคน้ขอ้มลู

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

2.ศกึษาคน้ควา้2.ศกึษาคน้ควา้
หวัขอ้ที�น่าสนใจในหวัขอ้ที�น่าสนใจใน
งานประดษิฐ ์สบืคน้งานประดษิฐ ์สบืคน้
ขอ้มลู หลกัการตั�งขอ้มลู หลกัการตั�ง
หวัขอ้เรื�อง ฝึกตั�งหวัขอ้เรื�อง ฝึกตั�ง
หวัขอ้เรื�อง ศนูยด์ชันีหวัขอ้เรื�อง ศนูยด์ชันี
การอา้งองิวารสารการอา้งองิวารสาร
ไทย TCI.ไทย TCI.

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

3.หวัขอ้งานวจัิยดา้น3.หวัขอ้งานวจัิยดา้น
งานประดษิฐ ์งานประดษิฐ ์- หลกั- หลกั
การตั�งชื�อหวัขอ้งานการตั�งชื�อหวัขอ้งาน
วจัิยดา้นงานประดษิฐ์วจัิยดา้นงานประดษิฐ์
- ฝึกการตั�งชื�อหวัขอ้- ฝึกการตั�งชื�อหวัขอ้
วทิยานพินธ ์วทิยานพินธ ์-ฐาน-ฐาน
ขอ้มลูงานวจัิยดา้นขอ้มลูงานวจัิยดา้น
งานประดษิฐ์งานประดษิฐ์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

4.เครื�องมอืและ4.เครื�องมอืและ
เทคนคิวธิกีารเทคนคิวธิกีาร
รวบรวมขอ้มลูสําหรับรวบรวมขอ้มลูสําหรับ
การวจัิย การวจัิย รปูแบบ และรปูแบบ และ
ลกัษณะของลกัษณะของ
บทความวจัิยที�ตีบทความวจัิยที�ตี
พมิพใ์นวารสารตามพมิพใ์นวารสารตาม
มาตรฐานสากล.มาตรฐานสากล.

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

5.การสงัเคราะห์5.การสงัเคราะห์ 33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1 --
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กระบวนความคดิกระบวนความคดิ
-แนวทางสงัเคราะห์-แนวทางสงัเคราะห์
กระบวนความคดิกระบวนความคดิ
-หลกัการสงัเคราะห์-หลกัการสงัเคราะห์
กระบวนความคดิกระบวนความคดิ
-ฝึกสงัเคราะห์-ฝึกสงัเคราะห์
กระบวนความคดิในกระบวนความคดิใน
งานประดษิฐ์งานประดษิฐ์

(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

6.- หลกัการและ6.- หลกัการและ
เทคนคิการเขยีนงานเทคนคิการเขยีนงาน
วจัิย - หลกัการเลอืกวจัิย - หลกัการเลอืก
งานวจัิยเพื�อตพีมิพ์งานวจัิยเพื�อตพีมิพ์
ในวารสารสมาคมคหในวารสารสมาคมคห
เศรษฐศาสตร ์-เศรษฐศาสตร ์-
ศกึษาตวัอยา่งงานที�ศกึษาตวัอยา่งงานที�
ตพีมิพเ์ผยแพร ่ฯ -ตพีมิพเ์ผยแพร ่ฯ -
รปูแบบ และลกัษณะรปูแบบ และลกัษณะ
ของบทความวจัิยที�ตีของบทความวจัิยที�ตี
พมิพใ์นวารสารตามพมิพใ์นวารสารตาม
มาตรฐานสากล. มาตรฐานสากล. --
ฝึกเขยีนผลงานวจัิย.ฝึกเขยีนผลงานวจัิย.

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

7.ทศันมติดิา้นความรู ้7.ทศันมติดิา้นความรู ้
ความเขา้ใจในงานความเขา้ใจในงาน
ประดษิฐ ์ขอ้มลูการประดษิฐ ์ขอ้มลูการ
ดําเนนิการวจัิยดา้นดําเนนิการวจัิยดา้น
งานประดษิฐ ์ศนูย์งานประดษิฐ ์ศนูย์
เครื�องมอืทางเครื�องมอืทาง
วทิยาศาสตร/์การวทิยาศาสตร/์การ
ทดลองดา้นงานทดลองดา้นงาน
ประดษิฐ ์หลกัการประดษิฐ ์หลกัการ
ตรวจสอบงานตรวจสอบงาน
ประดษิฐ์ประดษิฐ์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

8.หลกัการวเิคราะห์8.หลกัการวเิคราะห์
และสงัเคราะหง์านและสงัเคราะหง์าน
วจัิย รปูแบบ และวจัิย รปูแบบ และ
ลกัษณะของลกัษณะของ
บทความวจัิยที�ตีบทความวจัิยที�ตี
พมิพใ์นวารสารตามพมิพใ์นวารสารตาม
มาตรฐานสากล. มาตรฐานสากล. การการ
วเิคราะหห์วัขอ้วเิคราะหห์วัขอ้
วทิยานพินธ์วทิยานพินธ์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

9.- เกี�ยวกบัสมาคม9.- เกี�ยวกบัสมาคม
คหเศรษฐศาสตร์คหเศรษฐศาสตร์
แหง่ประเทศไทย -แหง่ประเทศไทย -
หลกัการเลอืกงานหลกัการเลอืกงาน
วจัิยเพื�อตพีมิพ ์ในวจัิยเพื�อตพีมิพ ์ใน
วารสารสมาคมคหวารสารสมาคมคห
เศรษฐศาสตร ์-เศรษฐศาสตร ์-
ศกึษาตวัอยา่งงานที�ศกึษาตวัอยา่งงานที�

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--
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ตพีมิพเ์ผยแพร ่ฯ -ตพีมิพเ์ผยแพร ่ฯ -
ฝึกเขยีนฝึกเขยีน

10.หลกัการคดัเลอืก10.หลกัการคดัเลอืก
หวัขอ้ดา้นงานหวัขอ้ดา้นงาน
ประดษิฐ ์หวัขอ้ที�มีประดษิฐ ์หวัขอ้ที�มี
แนวโนม้สําคญัในแนวโนม้สําคญัใน
การสรา้งวสิยัทศันใ์นการสรา้งวสิยัทศันใ์น
งานประดษิฐ ์การงานประดษิฐ ์การ
สรา้งวสิยัทศันใ์นงานสรา้งวสิยัทศันใ์นงาน
ประดษิฐ์ประดษิฐ์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

11.หลกัการเลอืก11.หลกัการเลอืก
หวัขอ้เรื�องหวัขอ้เรื�อง
วทิยานพินธ ์ฝึกเขยีนวทิยานพินธ ์ฝึกเขยีน
งานเผยแพร่งานเผยแพร่

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

12.หลกัการนําเสนอ12.หลกัการนําเสนอ
ผลงานรปูแบบตา่งๆผลงานรปูแบบตา่งๆ
การวพิากยง์านการวพิากยง์าน
ประดษิฐ ์ประดษิฐ ์ตวัอยา่งผลตวัอยา่งผล
งาน งาน การนําเสนอผลการนําเสนอผล
งานรปูแบบตา่งๆงานรปูแบบตา่งๆ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

13.การตพีมิพท์าง13.การตพีมิพท์าง
วชิาการ วชิาการ -หลกัการ-หลกัการ
เขยีนงานเพื�อการตีเขยีนงานเพื�อการตี
พมิพ ์พมิพ ์-ประเภทของ-ประเภทของ
การตพีมิพ ์การตพีมิพ ์-การตี-การตี
พมิพท์างวชิาการพมิพท์างวชิาการ
ดา้นงานประดษิฐ์ดา้นงานประดษิฐ์
-ฝึกปฏบิตักิารเขยีน-ฝึกปฏบิตักิารเขยีน
งานเพื�อการตพีมิพ์งานเพื�อการตพีมิพ์

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

14.การนําเสนอผล14.การนําเสนอผล
งานรวม งานรวม 3 3 กลุม่วชิากลุม่วชิา
-กลุม่วชิาประดษิฐ์-กลุม่วชิาประดษิฐ์
-กลุม่วชิาผา้และ-กลุม่วชิาผา้และ
เครื�องแตง่กาย เครื�องแตง่กาย -กลุม่-กลุม่
วชิาอาหารและวชิาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

15.การนําเสนอผล15.การนําเสนอผล
งานรวม งานรวม 3 3 กลุม่วชิากลุม่วชิา
-กลุม่วชิาประดษิฐ์-กลุม่วชิาประดษิฐ์
-กลุม่วชิาผา้และ-กลุม่วชิาผา้และ
เครื�องแตง่กาย เครื�องแตง่กาย -กลุม่-กลุม่
วชิาอาหารและวชิาอาหารและ
โภชนาการโภชนาการ

33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1
(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

--

2.2. หวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผนหวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผน
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กลุม่กลุม่
ที�ที�
สอนสอน

หวัขอ้ที�สอนไม่หวัขอ้ที�สอนไม่
ครอบคลมุครอบคลมุ

นัยสําคญันัยสําคญั
ของหวัขอ้ที�ของหวัขอ้ที�
สอนไม่สอนไม่
ครอบคลมุครอบคลมุ
ตามแผนตามแผน

แนวทางแนวทาง
ชดเชยชดเชย

11 -- -- --

3.3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที�ทาํใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามที�ระบใุนรายละเอยีดของรายวชิาประสทิธผิลของวธิสีอนที�ทาํใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามที�ระบใุนรายละเอยีดของรายวชิา

ผลผล
การการ
เรยีนรู ้เรยีนรู ้

วธิสีอนที�ระบใุนรายวธิสีอนที�ระบใุนราย
ละเอยีดรายวชิาละเอยีดรายวชิา

     ประสทิธผิล          ประสทิธผิล     ปัญหาของการปัญหาของการ
ใชว้ธิสีอน (ถา้ใชว้ธิสีอน (ถา้

ม)ีม)ี
  พรอ้มขอ้เสนอพรอ้มขอ้เสนอ

แนะในการแนะในการ
แกไ้ขแกไ้ข

คณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม

1. การอภปิราย 2.1. การอภปิราย 2.
กจิกรรมกลุม่ กจิกรรมกลุม่ 1. การ1. การ
อภปิราย 2. การใชก้รณีอภปิราย 2. การใชก้รณี
ศกึษา (Case)ศกึษา (Case)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

ความความ
รู ้รู ้

1. การอภปิราย 2. การ1. การอภปิราย 2. การ
ระดมสมอง (Brainระดมสมอง (Brain
storming) 3. การดงูานstorming) 3. การดงูาน
1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case) 2. การสรปุ(Case) 2. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย 3. การดงูานหมาย 3. การดงูาน

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

ทกัษะทกัษะ
ทางทาง
ปัญญาปัญญา

1. การสรปุประเด็น1. การสรปุประเด็น
สําคญั หรอืการนําเสนอสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ได ้ผลของการสบืคน้ที�ได ้
รับมอบหมาย รับมอบหมาย 1. การ1. การ
สรปุประเด็นสําคญั หรอืสรปุประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice) 2. การสอน(Practice) 2. การสอน
โดยใชว้จัิยเป็นฐานโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based(Research-based
instruction)instruction)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

ทกัษะทกัษะ
ความความ

1. การบรรยาย 2. การ1. การบรรยาย 2. การ
อภปิราย 3. การสรปุอภปิราย 3. การสรปุ

   มี   มี
กลุม่กลุม่

--
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สมัสมั
พันธืพันธื
ระหวา่งระหวา่ง
บคุคลบคุคล
และและ
ความความ
รับผดิรับผดิ
ชอบชอบ

ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การบรรยาย 2.1. การบรรยาย 2.
การอภปิรายการอภปิราย

ที� 1ที� 1

ทกัษะทกัษะ
การการ
วเิคราะห์วเิคราะห์
เชงิเชงิ
ตวัเลขตวัเลข
การการ
สื�อสารสื�อสาร
และและ
การการ
ใช ้ใช ้
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศ

1. การอภปิราย 2. การ1. การอภปิราย 2. การ
ฝึกปฏบิตั ิ(Practice) 3.ฝึกปฏบิตั ิ(Practice) 3.
การสรปุประเด็นสําคญัการสรปุประเด็นสําคญั
หรอืการนําเสนอผลของหรอืการนําเสนอผลของ
การสบืคน้ที�ไดรั้บมอบการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การฝึกปฏบิตั ิ1. การฝึกปฏบิตั ิ
(Practice) 2. การสอน(Practice) 2. การสอน
โดยใชว้จัิยเป็นฐานโดยใชว้จัิยเป็นฐาน
(Research-based(Research-based
instruction)instruction)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

4.4. ขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอนขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอน

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุ

11 การสอนมคีวามเหมาะสมดีการสอนมคีวามเหมาะสมดี

หมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1.1. จาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีนจาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีน

22

2.2. จาํนวนนกัศกึษาที�คงอยูเ่ม ื�อส ิ�นสดุภาคการศกึษาจาํนวนนกัศกึษาที�คงอยูเ่ม ื�อส ิ�นสดุภาคการศกึษา

22

3.3. จาํนวนนกัศกึษาที�ถอน (W)จาํนวนนกัศกึษาที�ถอน (W)

00
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4.4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน จาํนวนจาํนวน คดิเป็นรอ้ยละคดิเป็นรอ้ยละ

AA 22 100.00100.00

B+B+ -- 0.000.00

BB -- 0.000.00

C+C+ -- 0.000.00

CC -- 0.000.00

D+D+ -- 0.000.00

DD -- 0.000.00

FF -- 0.000.00

WW -- 0.000.00

ไมส่มบรูณ ์(I)ไมส่มบรูณ ์(I) -- 0.000.00

ผา่น (P,S)ผา่น (P,S) -- 0.000.00

ไมผ่า่น (U)ไมผ่า่น (U) -- 0.000.00

AUAU -- 0.000.00

5.5. ปจัจยัที�ทาํใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถา้ม)ีปจัจยัที�ทาํใหร้ะดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถา้ม)ี
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กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ปัจจัยที�ทําใหร้ะดบัคะแนนผดิปรกติปัจจัยที�ทําใหร้ะดบัคะแนนผดิปรกติ

11 --

6.6. ความคลาดเคลื�อนจากผนการประเมนิที�กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิาความคลาดเคลื�อนจากผนการประเมนิที�กาํหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา

6.16.1 ความคลาดเคลื�อนดา้นกาํหนดเวลาประเมนิความคลาดเคลื�อนดา้นกาํหนดเวลาประเมนิ

7.7. การทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

การทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนักศกึษาการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนักศกึษา

11 การมอบหมายงาน และผลการสอบการมอบหมายงาน และผลการสอบ

หมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการหมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1.1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวกประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวก

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ประเด็นดา้นทรัพยากรประเด็นดา้นทรัพยากร
ประกอบการเรยีนและประกอบการเรยีนและ
สิ�งอํานวยความสะดวกสิ�งอํานวยความสะดวก

ผลกระทบผลกระทบ

11 -- --

2.2. ประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์รประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์ร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ประเด็นดา้นการบรหิารประเด็นดา้นการบรหิาร
และองคก์รและองคก์ร

ผลกระทบตอ่ผลการผลกระทบตอ่ผลการ
เรยีนรูข้องนักศกึษาเรยีนรูข้องนักศกึษา

11 -- --

หมวดที่5. การประเมินรายวิชาหมวดที่5. การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
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1.11.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

ดร.สภุา ดร.สภุา จฬุคปุต์จฬุคปุต์

ประเภทประเภท MeanMean SDSD

ประเมนิตนเองของประเมนิตนเองของ
นักศกึษานักศกึษา 4.0004.000 0.0000.000

ประเมนิอาจารยผ์ู ้ประเมนิอาจารยผ์ู ้
สอนสอน 4.0004.000 0.0000.000

รองศาสตราจารย ์ดร.สนินีาถ รองศาสตราจารย ์ดร.สนินีาถ เลศิไพรวนัเลศิไพรวนั

ประเภทประเภท MeanMean SDSD

ประเมนิตนเองของประเมนิตนเองของ
นักศกึษานักศกึษา 4.2504.250 0.4520.452

ประเมนิอาจารยผ์ู ้ประเมนิอาจารยผ์ู ้
สอนสอน 4.0364.036 0.1890.189

1.1.11.1.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

1.21.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 1.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 1.1

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตาม
ขอ้ 1.1ขอ้ 1.1

11 --

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน
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2.12.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�นขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�น

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�นขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�น

11 สงัเกตพุฤตกิรรม ความพรอ้มของนักศกึษาในสงัเกตพุฤตกิรรม ความพรอ้มของนักศกึษาใน
การนําเสนองานการนําเสนองาน

2.22.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

รายละเอยีดรายละเอยีด

11 นักศกึษาคน้ควา้ และมคีวามตั�งใจนักศกึษาคน้ควา้ และมคีวามตั�งใจ

หมวดที่6. แผนการปรับปรุงหมวดที่6. แผนการปรับปรุง

1.1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาคร ั�งที�ความกา้วหนา้ของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาคร ั�งที�
ผา่นมาผา่นมา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ความกา้วหนา้ของการปรับปรงุการเรยีนการสอนความกา้วหนา้ของการปรับปรงุการเรยีนการสอน
ตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาครั�งที�ผา่นมาตามที�เสนอในรายงาน/รายวชิาครั�งที�ผา่นมา

11 เพิ�มการคน้ควา้และนําเสนอหวัขอ้วจัิยที�ทนัสมยัเพิ�มการคน้ควา้และนําเสนอหวัขอ้วจัิยที�ทนัสมยั

2.2. การดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิาการดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

การดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิาการดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิา

11 --

3.3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไปขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปีขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปี
การศกึษาตอ่ไปการศกึษาตอ่ไป
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11 เนน้ใหนั้กศกึษาคน้ควา้และอา่นงานวจัิยมากๆเนน้ใหนั้กศกึษาคน้ควา้และอา่นงานวจัิยมากๆ

4.4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร
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