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2907529075    1515  PP  25612561  22  0681060106810601        

หมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไปหมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

0681060106810601 วทิยาการครอบครัวและผูบ้รโิภควทิยาการครอบครัวและผูบ้รโิภค
Family and Consumer SciencesFamily and Consumer Sciences

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
  

กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1
  

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

2/25612/2561

6.6. สถานที�เรยีนสถานที�เรยีน

กลุม่ที�สอน 1กลุม่ที�สอน 1 หอ้ง 1026หอ้ง 1026 อาคาร อาคารคณะคหกรรม 2อาคาร อาคารคณะคหกรรม 2

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (มรายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา (ม
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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.-แนะนํา course1.-แนะนํา course
outline -ความสําคญัoutline -ความสําคญั
ของการศกึษาวทิยาของการศกึษาวทิยา
การครอบครัวและผู ้การครอบครัวและผู ้
บรโิภค -ครอบครัวบรโิภค -ครอบครัว
ความหมาย ความความหมาย ความ
สําคญั -ประวตัคิวามสําคญั -ประวตัคิวาม
เป็นมาของครอบครัวเป็นมาของครอบครัว

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

--

2.ระบบครอบครัว2.ระบบครอบครัว
หลกัการจัดระบบหลกัการจัดระบบ
ครอบครัว วธิแีละครอบครัว วธิแีละ
ประเภท การจําแนกประเภท การจําแนก
ระบบครอบครัวระบบครอบครัว

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

--

3.การศกึษา3.การศกึษา
ครอบครัวลกัษณะครอบครัวลกัษณะ
ตา่งๆตา่งๆ

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

--

4.การศกึษา4.การศกึษา
ครอบครัวลกัษณะครอบครัวลกัษณะ
ตา่งๆตา่งๆ

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

--

5.ศกึษาและวเิคราะห์5.ศกึษาและวเิคราะห์
การจัดระบบการจัดระบบ
ครอบครัว -ครอบครัวครอบครัว -ครอบครัว
ไทยในปัจจบุนัไทยในปัจจบุนั
-ศกึษาดงูานหน่วย-ศกึษาดงูานหน่วย
งานที�เกี�ยวขอ้งกบังานที�เกี�ยวขอ้งกบั
ครอบครัว -หลกัการครอบครัว -หลกัการ
วเิคราะหข์อ้มลู -การวเิคราะหข์อ้มลู -การ
จัดระบบครอบครัวจัดระบบครอบครัว

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

--

6.ลกัษณะระบบ6.ลกัษณะระบบ
ครอบครัวไทย caseครอบครัวไทย case
study ครอบครัวstudy ครอบครัว
ศกึษา ศกึษา -เลอืกศกึษา-เลอืกศกึษา
case และนําเสนอcase และนําเสนอ
ประชมุ-เขยีนประชมุ-เขยีน

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

--
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โครงการจติอาสาโครงการจติอาสา
เพื�อสงัคมและเพื�อสงัคมและ
ครอบครัวครอบครัว

7.การวเิคราะหผ์ลก7.การวเิคราะหผ์ลก
ระทบที�มตีอ่ระทบที�มตีอ่
ครอบครัวไทยในครอบครัวไทยใน
ปัจจบุนั -ทางสงัคมปัจจบุนั -ทางสงัคม
-ทางเศรษฐกจิ -สิ�ง-ทางเศรษฐกจิ -สิ�ง
แวดลอ้ม ปัญหาของแวดลอ้ม ปัญหาของ
ครอบครัวไทยครอบครัวไทย
การนําเสนอการการนําเสนอการ
ศกึษาครอบครัวศกึษาครอบครัว

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

--

8.การวเิคราะหผ์ลก8.การวเิคราะหผ์ลก
ระทบที�มตีอ่ระทบที�มตีอ่
ครอบครัวไทยในครอบครัวไทยใน
ปัจจบุนั -ทางสงัคมปัจจบุนั -ทางสงัคม
-ทางเศรษฐกจิ -สิ�ง-ทางเศรษฐกจิ -สิ�ง
แวดลอ้มแวดลอ้ม

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

--

9.การพัฒนา9.การพัฒนา
เทคโนโลยทีี�มตีอ่เทคโนโลยทีี�มตีอ่
ครอบครัว ครอบครัว -การ-การ
พัฒนา พัฒนา -เทคโนโลยี-เทคโนโลยี
-การพัฒนา-การพัฒนา
เทคโนโลยทีี�มตีอ่เทคโนโลยทีี�มตีอ่
ครอบครัวครอบครัว

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

--

10.การพัฒนา10.การพัฒนา
เทคโนโลยทีี�มตีอ่เทคโนโลยทีี�มตีอ่
ครอบครัว ครอบครัว -หลกัการ-หลกัการ
พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเทคโนโลยี
-ตวัอยา่งเทคโนโลยี-ตวัอยา่งเทคโนโลยี
ที�มผีลตอ่การพัฒนาที�มผีลตอ่การพัฒนา
ครอบครัวครอบครัว

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

--

11.การวางแผน11.การวางแผน
-ความสําคญั -หลกั-ความสําคญั -หลกั
การการ

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

--

12.การวางแผน12.การวางแผน
(PLANNING) -(PLANNING) -
หลกัการวางแผน -หลกัการวางแผน -
ความสําคญัในการความสําคญัในการ
วางแผน - เทคนคิวางแผน - เทคนคิ
การวางแผนการวางแผน
-ลกัษณะแผนที�ดี-ลกัษณะแผนที�ดี
การวางแผนจัดการการวางแผนจัดการ
ทรัพยากร -การทรัพยากร -การ
จัดการบรหิารจัดการบรหิาร
ครอบครัว -ทรัพยากรครอบครัว -ทรัพยากร
ครอบครัวครอบครัว

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

--
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13.บรโิภคศกึษา 13.บรโิภคศกึษา --
ศกึษาความตอ้งการศกึษาความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค ของผูบ้รโิภค -หลกั-หลกั
การบรโิภคในยคุการบรโิภคในยคุ
ปัจจบุนั ปัจจบุนั -การ-การ
วเิคราะหก์ารบรโิภควเิคราะหก์ารบรโิภค
ของคนไทยในยคุของคนไทยในยคุ
ปัจจบุนัปัจจบุนั

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

--

14.การสรปุผลการ14.การสรปุผลการ
วเิคราะหก์ารบรโิภควเิคราะหก์ารบรโิภค
กฎเกณฑก์ารบรโิภคกฎเกณฑก์ารบรโิภค
ที�พงึรู ้แนวโนม้การที�พงึรู ้แนวโนม้การ
บรโิภคในทศวรรษบรโิภคในทศวรรษ
หนา้หนา้

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

--

15.คณุภาพชวีติ15.คณุภาพชวีติ
-ความหมายของ-ความหมายของ
คณุภาพชวีติที�ดีคณุภาพชวีติที�ดี
-หลกัการพัฒนา-หลกัการพัฒนา
คณุภาพชวีติคณุภาพชวีติ
-คณุภาพชวีติที�ดี-คณุภาพชวีติที�ดี
-การบรโิภคกบั-การบรโิภคกบั
คณุภาพชวีติที�ดีคณุภาพชวีติที�ดี

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

--

2.2. หวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผนหวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผน

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

คณุธรรมคณุธรรม1. กําหนดใหม้ี1. กําหนดใหม้ี    มี   มี --
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จรยิธรรมจรยิธรรมวฒันธรรมองคก์ร เพื�อวฒันธรรมองคก์ร เพื�อ
เป็นการปลกูฝังให ้เป็นการปลกูฝังให ้
นักศกึษามรีะเบยีบวนัิยนักศกึษามรีะเบยีบวนัิย
การปฏบิตัติามกฎ กตกิาการปฏบิตัติามกฎ กตกิา
ที�กําหนดหรอืไดต้กลงที�กําหนดหรอืไดต้กลง
กนัไว ้2. มกีารปลกูฝังกนัไว ้2. มกีารปลกูฝัง
ความรับผดิชอบให ้ความรับผดิชอบให ้
นักศกึษา โดยเริ�มตั�งแต่นักศกึษา โดยเริ�มตั�งแต่
การเขา้ชั�นเรยีนใหต้รงการเขา้ชั�นเรยีนใหต้รง
เวลา การสง่งานตามเวลา การสง่งานตาม
กําหนดเวลา ตลอดจนกําหนดเวลา ตลอดจน
การแตง่กายที�เป็นไปการแตง่กายที�เป็นไป
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัตามระเบยีบขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั 3.ของมหาวทิยาลยั 3.
สอดแทรกเรื�องคณุธรรมสอดแทรกเรื�องคณุธรรม
จรยิธรรม จรยิธรรม 1. กําหนดให ้1. กําหนดให ้
มวีฒันธรรมองคก์ร เพื�อมวีฒันธรรมองคก์ร เพื�อ
เป็นการปลกูฝังให ้เป็นการปลกูฝังให ้
นักศกึษามรีะเบยีบวนัิยนักศกึษามรีะเบยีบวนัิย
การปฏบิตัติามกฎ กตกิาการปฏบิตัติามกฎ กตกิา
ที�กําหนดหรอืไดต้กลงที�กําหนดหรอืไดต้กลง
กนัไว ้กนัไว ้2. มกีารปลกูฝัง2. มกีารปลกูฝัง
ความรับผดิชอบให ้ความรับผดิชอบให ้
นักศกึษา โดยเริ�มตั�งแต่นักศกึษา โดยเริ�มตั�งแต่
การเขา้ชั�นเรยีนใหต้รงการเขา้ชั�นเรยีนใหต้รง
เวลา การสง่งานตามเวลา การสง่งานตาม
กําหนดเวลา ตลอดจนกําหนดเวลา ตลอดจน
การแตง่กายที�เป็นไปการแตง่กายที�เป็นไป
ตามระเบยีบขอ้บงัคบัตามระเบยีบขอ้บงัคบั
ของมหาวทิยาลยั ของมหาวทิยาลยั 3.3.
สอดแทรกเรื�องคณุธรรมสอดแทรกเรื�องคณุธรรม
จรยิธรรมจรยิธรรม

กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

ความความ
รู ้รู ้

1. การบรรยาย 2. การ1. การบรรยาย 2. การ
อภปิราย 3. การเรยีนรู ้อภปิราย 3. การเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง ดว้ยตนเอง 1. การ1. การ
บรรยาย 2. การอภปิรายบรรยาย 2. การอภปิราย
3. การสรปุประเด็น3. การสรปุประเด็น
สําคญั หรอืการนําเสนอสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ได ้ผลของการสบืคน้ที�ได ้
รับมอบหมาย รับมอบหมาย 1. การ1. การ
สรปุประเด็นสําคญั หรอืสรปุประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมายหมาย

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

ทกัษะทกัษะ
ทางทาง
ปัญญาปัญญา

1. การสรปุประเด็น1. การสรปุประเด็น
สําคญั หรอืการนําเสนอสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ได ้ผลของการสบืคน้ที�ได ้
รับมอบหมาย รับมอบหมาย 1. การใช ้1. การใช ้
กรณีศกึษา (Case) 2.กรณีศกึษา (Case) 2.
การไปทศันศกึษา 3.การไปทศันศกึษา 3.

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--
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การสรปุประเด็นสําคญัการสรปุประเด็นสําคญั
หรอืการนําเสนอผลของหรอืการนําเสนอผลของ
การสบืคน้ที�ไดรั้บมอบการสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การอภปิราย1. การอภปิราย
2. การสรปุประเด็น2. การสรปุประเด็น
สําคญั หรอืการนําเสนอสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ได ้ผลของการสบืคน้ที�ได ้
รับมอบหมายรับมอบหมาย

ทกัษะทกัษะ
ความความ
สมัสมั
พันธืพันธื
ระหวา่งระหวา่ง
บคุคลบคุคล
และและ
ความความ
รับผดิรับผดิ
ชอบชอบ

1. การอภปิราย 2. การ1. การอภปิราย 2. การ
ใชก้รณีศกึษา (Case)ใชก้รณีศกึษา (Case)
1. การสะทอ้นความคดิ1. การสะทอ้นความคดิ
(Reflective thinking)(Reflective thinking)
2. การสรปุประเด็น2. การสรปุประเด็น
สําคญั หรอืการนําเสนอสําคญั หรอืการนําเสนอ
ผลของการสบืคน้ที�ได ้ผลของการสบืคน้ที�ได ้
รับมอบหมาย รับมอบหมาย 1. การ1. การ
สรปุประเด็นสําคญั หรอืสรปุประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมายหมาย

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

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

1. การบรรยาย 2. การ1. การบรรยาย 2. การ
อภปิราย อภปิราย 1. การ1. การ
อภปิรายอภปิราย

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

4.4. ขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอนขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอน

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุ

11 วธิสีอนมคีวามเหมาะสมดแีลว้ เพราะมกีารสอนที�วธิสีอนมคีวามเหมาะสมดแีลว้ เพราะมกีารสอนที�
หลากหลาย นักศกึษามคีวามสนใจและชอบวธิกีารหลากหลาย นักศกึษามคีวามสนใจและชอบวธิกีาร
สอน ในแตล่ะภาคการศกึษาจะจัดใหม้กีรณีศกึษาสอน ในแตล่ะภาคการศกึษาจะจัดใหม้กีรณีศกึษา
ที�ทนัสมยั เป็นขา่วครอบครัวในยคุปัจจบุนัที�ทนัสมยั เป็นขา่วครอบครัวในยคุปัจจบุนั

หมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1.1. จาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีนจาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีน
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99

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

99

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

00

4.4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)

ระดบัคะแนนระดบัคะแนน จาํนวนจาํนวน คดิเป็นรอ้ยละคดิเป็นรอ้ยละ

AA 66 66.6766.67

B+B+ 22 22.2222.22

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
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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)ี

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 -ผลการสอบ-งานที�มอบหมาย-ผลการสอบ-งานที�มอบหมาย

หมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการหมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1.1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวกประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวก

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ประเด็นดา้นทรัพยากรประเด็นดา้นทรัพยากร
ประกอบการเรยีนและประกอบการเรยีนและ

ผลกระทบผลกระทบ
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สิ�งอํานวยความสะดวกสิ�งอํานวยความสะดวก

11 -- --

2.2. ประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์รประเด็นดา้นการบรหิารและองคก์ร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ประเด็นดา้นการบรหิารประเด็นดา้นการบรหิาร
และองคก์รและองคก์ร

ผลกระทบตอ่ผลการผลกระทบตอ่ผลการ
เรยีนรูข้องนักศกึษาเรยีนรูข้องนักศกึษา

11 -- --

หมวดที่5. การประเมินรายวิชาหมวดที่5. การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา

1.11.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

ดร.สภุา ดร.สภุา จฬุคปุต์จฬุคปุต์

ประเภทประเภท MeanMean SDSD

ประเมนิตนเองของประเมนิตนเองของ
นักศกึษานักศกึษา 4.3894.389 0.5990.599

ประเมนิอาจารยผ์ู ้ประเมนิอาจารยผ์ู ้
สอนสอน 4.3214.321 0.5840.584

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 ผูส้อนจัดใหนั้กศกึษาฝึกกจิกรรมจติอาสา ทํางานผูส้อนจัดใหนั้กศกึษาฝึกกจิกรรมจติอาสา ทํางาน
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เป็นทมี วธิกีารสอนมคีวามหลากหลาย การที�เป็นทมี วธิกีารสอนมคีวามหลากหลาย การที�
นักศกึษาประเมนิกม็คีวามเหมาะสมนักศกึษาประเมนิกม็คีวามเหมาะสม

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน

2.12.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�นขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�น

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�นขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�น

11 จากการสงัเกตพฤตกิรรมของนักศกึษา ๆมีจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนักศกึษา ๆมี
พฤตกิรรมตอ่สงัคม ครอบครัวดขีึ�นพฤตกิรรมตอ่สงัคม ครอบครัวดขีึ�น

2.22.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

รายละเอยีดรายละเอยีด

11 มคีวามเหมาะสมดีมคีวามเหมาะสมดี

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 มกีารพัฒนาเนื�อหาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ สอดคลอ้งมกีารพัฒนาเนื�อหาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ สอดคลอ้ง
กบัสงัคมในยตุปัจจบุนักบัสงัคมในยตุปัจจบุนั

2.2. การดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิาการดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

การดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิาการดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิา

11 ยกกรณีศกึษาใหม่ๆ  ทกุภาคการศกึษายกกรณีศกึษาใหม่ๆ  ทกุภาคการศกึษา
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3.3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไปขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปีขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปี
การศกึษาตอ่ไปการศกึษาตอ่ไป

11 เหมาะสมดแีลว้เหมาะสมดแีลว้

4.4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

11 --


