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2907629076    1515  PP  25612561  22  0681060406810604        

หมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไปหมวดที่1. ขอมูลโดยทั่วไป

1.1. รหสัและชื�อรายวชิารหสัและชื�อรายวชิา

0681060406810604 สถติแิละการวจัิยทางคหกรรมศาสตร์สถติแิละการวจัิยทางคหกรรมศาสตร์
Statistics and Research in Home EconomicsStatistics and Research in Home Economics

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 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์อปุถมัภาอปุถมัภา
นนท์นนท์

อาจารยผ์ูส้อนอาจารยผ์ูส้อน กลุม่ที�สอนกลุม่ที�สอน

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์อปุถมัภาอปุถมัภา
นนท์นนท์

  

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%

1.1. การวจัิยดา้น1.1. การวจัิยดา้น
คหกรรมศาสตร ์คหกรรมศาสตร ์1.11.1
กระบวนการวจัิยกระบวนการวจัิย

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

--

2.1. การวจัิยดา้น2.1. การวจัิยดา้น
คหกรรมศาสตร ์คหกรรมศาสตร ์1.21.2
งานวจัิยดา้นงานวจัิยดา้น
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์

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

--

3.2. คา่สถติพิื�นฐาน3.2. คา่สถติพิื�นฐาน
และคําศพัทท์ี�และคําศพัทท์ี�
เกี�ยวขอ้งกบัการเกี�ยวขอ้งกบัการ
วางแผนการทดลองวางแผนการทดลอง
2.1 คา่สถติพิื�นฐาน2.1 คา่สถติพิื�นฐาน
เชน่ Mean,เชน่ Mean,
Median, Mode,Median, Mode,
Standard diviationStandard diviation
2.2 คําศพัทท์ี�2.2 คําศพัทท์ี�
เกี�ยวขอ้งกบัการเกี�ยวขอ้งกบัการ
วางแผนการทดลองวางแผนการทดลอง
เชน่ treatment,เชน่ treatment,
factor, replication,factor, replication,
duplication,Responseduplication,Response

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

--

4.3. การวางแผนการ4.3. การวางแผนการ
ทดลองแบบ CRDทดลองแบบ CRD
3.1 อธบิายหลกัการ3.1 อธบิายหลกัการ
วางแผนการทดลองวางแผนการทดลอง
แบบ CRDแบบ CRD

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

--

5.3. การวางแผนการ5.3. การวางแผนการ
ทดลองแบบ CRDทดลองแบบ CRD
3.2 การคํานวณคา่3.2 การคํานวณคา่
ความแปรปรวนและความแปรปรวนและ
การแปลผล การแปลผล 3.33.3
ตวัอยา่งการใช ้CRDตวัอยา่งการใช ้CRD
ในงานในงาน
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์

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

--
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6.4. การวางแผนการ6.4. การวางแผนการ
ทดลองแบบ RCBDทดลองแบบ RCBD
4.1 อธบิายหลกัการ4.1 อธบิายหลกัการ
ของการวางแผนารของการวางแผนาร
ทดลองแบบ RCBDทดลองแบบ RCBD

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

--

7.4. การวางแผนการ7.4. การวางแผนการ
ทดลองแบบ RCBDทดลองแบบ RCBD
4.2 การคํานวณคา่4.2 การคํานวณคา่
ความแปรปรวนและความแปรปรวนและ
การแปรผล การแปรผล 4.34.3
ตวัอยา่งการใช ้ตวัอยา่งการใช ้
RCBD ในงานคหกรRCBD ในงานคหกร
รมสาสตร์รมสาสตร์

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

--

8.5. การจัดสิ�ง8.5. การจัดสิ�ง
ทดลองแบบทดลองแบบ
Factorial in CRDFactorial in CRD
และ RCBD 5.1และ RCBD 5.1
หลกัการจัดสิ�งหลกัการจัดสิ�ง
ทดลองแบบทดลองแบบ
Factorial in CRDFactorial in CRD
และ RCBDและ RCBD

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

--

9.5. การจัดสิ�ง9.5. การจัดสิ�ง
ทดลองแบบทดลองแบบ
Factorial in CRDFactorial in CRD
และ RCBD และ RCBD 5.25.2
ตวัอยา่งการใช ้ตวัอยา่งการใช ้
Factorial in CRDFactorial in CRD
และ RCBD ในงานและ RCBD ในงาน
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์

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

--

10.6. การวเิคราะห์10.6. การวเิคราะห์
ความแตกตา่งของคา่ความแตกตา่งของคา่
เฉลี�ยโดยวธิ ีLSDเฉลี�ยโดยวธิ ีLSD
6.1 หลกัการและสตูร6.1 หลกัการและสตูร
การคํานวณ การคํานวณ 6.26.2
ตวัอยา่งการวเิคราะห์ตวัอยา่งการวเิคราะห์
ความแตกตา่งของคา่ความแตกตา่งของคา่
เฉลี�ยโดยวธิ ีLSDเฉลี�ยโดยวธิ ีLSD

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

--

11.7. การวเิคราะห์11.7. การวเิคราะห์
ความแตกตา่งของคา่ความแตกตา่งของคา่
เฉลี�ยโดยวธิ ีDMRTเฉลี�ยโดยวธิ ีDMRT
7.1 หลกัการและสตูร7.1 หลกัการและสตูร
การคํานวณ การคํานวณ 7.2 ตวั7.2 ตวั
อยา่การวเิคราะห์อยา่การวเิคราะห์
ความแตกตา่งของคา่ความแตกตา่งของคา่
เฉลี�ยโดนยวธิีเฉลี�ยโดนยวธิี
DMRTDMRT

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

--

12.8. การใช ้12.8. การใช ้ 33 กลุม่ที� 1กลุม่ที� 1 --
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โปรแกรมสําเร็จรปูโปรแกรมสําเร็จรปู
SPSS SPSS 8.1 อธบิาย8.1 อธบิาย
รายละเอยีดของรายละเอยีดของ
โปรแกรมเกี�ยวกบัวธิีโปรแกรมเกี�ยวกบัวธิี
การใชแ้ละประโยชน์การใชแ้ละประโยชน์
8.2 ตวัอยา่งการใช ้8.2 ตวัอยา่งการใช ้
SPSS ในการSPSS ในการ
วเิคราะหค์วามวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนในแผนการแปรปรวนในแผนการ
ทดลองแบบ CRDทดลองแบบ CRD
และการแปรผลการและการแปรผลการ
วเิคราะห์วเิคราะห์

(3(3
ชั�วโมง)ชั�วโมง)

13.8. การใช ้13.8. การใช ้
โปรแกรมสําเร็จรปูโปรแกรมสําเร็จรปู
SPSS SPSS 8.3 ตวัอยา่ง8.3 ตวัอยา่ง
การใช ้SPSS ในการการใช ้SPSS ในการ
วเิคราะหค์วามวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนในแผนการแปรปรวนในแผนการ
ทดลองแบบ RCBDทดลองแบบ RCBD
และการแปรผลการและการแปรผลการ
วเิคราะห์วเิคราะห์

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

--

14.9. กรณีศกึษางาน14.9. กรณีศกึษางาน
วจัิยทางวจัิยทาง
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์

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

--

15.9. กรณีศกึษางาน15.9. กรณีศกึษางาน
วจัิยทางคหกรวจัิยทางคหกร
รมศษสตร ์(ตอ่)รมศษสตร ์(ตอ่)

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

จัดบรกิารจัดบรกิาร
วชิาการ เรื�องวชิาการ เรื�อง
ตาขา่ยดกัฝันตาขา่ยดกัฝัน
ภายใต ้ภายใต ้
โครงการโครงการ
คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์
กบัวฒันธรรมกบัวฒันธรรม
ไทย ในวนัศกุร์ไทย ในวนัศกุร์
ที� 8 มนีาคมที� 8 มนีาคม
25622562

2.2. หวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผนหวัขอ้ที�สอนไมค่รอบคลมุตามแผน

กลุม่กลุม่
ที�ที�
สอนสอน

หวัขอ้ที�สอนไม่หวัขอ้ที�สอนไม่
ครอบคลมุครอบคลมุ

นัยสําคญันัยสําคญั
ของหวัขอ้ที�ของหวัขอ้ที�
สอนไม่สอนไม่
ครอบคลมุครอบคลมุ
ตามแผนตามแผน

แนวทางแนวทาง
ชดเชยชดเชย

11 -- -- --
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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. การบรรยาย 1. การบรรยาย 2. การ2. การ
อภปิราย อภปิราย 3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case) ศกึษา (Case) 1. การ1. การ
บรรยาย บรรยาย 2. การอภปิราย2. การอภปิราย
3. การใชก้รณีศกึษา3. การใชก้รณีศกึษา
(Case) (Case) 1. การบรรยาย1. การบรรยาย
2. การอภปิราย 2. การอภปิราย 3. การ3. การ
ใชก้รณีศกึษา (Case)ใชก้รณีศกึษา (Case)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

ความความ
รู ้รู ้

1. การบรรยาย 1. การบรรยาย 2. การ2. การ
อภปิราย อภปิราย 3. การใชก้รณี3. การใชก้รณี
ศกึษา (Case) ศกึษา (Case) 4. การ4. การ
ระดมสมอง (Brainระดมสมอง (Brain
storming) storming) 5. การสรปุ5. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การบรรยาย 1. การบรรยาย 2.2.
การอภปิราย การอภปิราย 3. การใช ้3. การใช ้
กรณีศกึษา (Case) กรณีศกึษา (Case) 4.4.
การระดมสมอง (Brainการระดมสมอง (Brain
storming) 5. การสรปุstorming) 5. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การบรรยาย 1. การบรรยาย 2.2.
การอภปิราย การอภปิราย 3. การใช ้3. การใช ้
กรณีศกึษา (Case) กรณีศกึษา (Case) 4.4.
การระดมสมอง (Brainการระดมสมอง (Brain
storming) storming) 5. การสรปุ5. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การบรรยาย 1. การบรรยาย 2.2.
การอภปิราย การอภปิราย 3. การใช ้3. การใช ้
กรณีศกึษา (Case) กรณีศกึษา (Case) 4.4.
การระดมสมอง (Brainการระดมสมอง (Brain
storming) storming) 5. การสรปุ5. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--



8/4/2562 TQF

www.oreg3.rmutt.ac.th/wwwtqf/coursespecinline.aspx?pagemode=P&coursesemesterid=29076&tqftype=15&documenttitle=5&avs403493028=1… 6/11

สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมายหมาย

ทกัษะทกัษะ
ทางทาง
ปัญญาปัญญา

1. การอภปิราย 1. การอภปิราย 2. การ2. การ
ใชก้รณีศกึษา (Case)ใชก้รณีศกึษา (Case)
1. การอภปิราย 1. การอภปิราย 2. การ2. การ
ใชก้รณีศกึษา (Case)ใชก้รณีศกึษา (Case)
1. การอภปิราย 1. การอภปิราย 2. การ2. การ
ใชก้รณีศกึษา (Case)ใชก้รณีศกึษา (Case)
1. การอภปิราย 1. การอภปิราย 2. การ2. การ
ใชก้รณีศกึษา (Case)ใชก้รณีศกึษา (Case)

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

ทกัษะทกัษะ
ความความ
สมัสมั
พันธืพันธื
ระหวา่งระหวา่ง
บคุคลบคุคล
และและ
ความความ
รับผดิรับผดิ
ชอบชอบ

1. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case) (Case) 2. การสรปุ2. การสรปุ
ประเด็นสําคญั หรอืประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การใชก้รณี1. การใชก้รณี
ศกึษา (Case) ศกึษา (Case) 2. การ2. การ
สรปุประเด็นสําคญั หรอืสรปุประเด็นสําคญั หรอื
การนําเสนอผลของการการนําเสนอผลของการ
สบืคน้ที�ไดรั้บมอบสบืคน้ที�ไดรั้บมอบ
หมาย หมาย 1. การใชก้รณี1. การใชก้รณี
ศกึษา (Case) ศกึษา (Case) 2. การ2. 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. การใชก้รณีศกึษา1. การใชก้รณีศกึษา
(Case) (Case) 2. การเรยีนรู ้2. การเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง ดว้ยตนเอง 1. การใช ้1. การใช ้
กรณีศกึษา (Case) กรณีศกึษา (Case) 2.2.
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 1.1.
การใชก้รณีศกึษาการใชก้รณีศกึษา
(Case) (Case) 2. การเรยีนรู ้2. การเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง ดว้ยตนเอง 1. การใช ้1. การใช ้
กรณีศกึษา (Case) กรณีศกึษา (Case) 2.2.
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

   มี   มี
กลุม่กลุม่
ที� 1ที� 1

--

4.4. ขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอนขอ้เสนอการดาํเนนิการเพื�อปรบัปรงุวธิกีารสอน

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุขอ้เสนอการดําเนนิการเพื�อปรับปรงุ

11 เพิ�มการฝึกอา่น paper ตา่งประเทศเพิ�มการฝึกอา่น paper ตา่งประเทศ
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หมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหมวดที่3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1.1. จาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีนจาํนวนนกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีน

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 33 33.3333.33

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
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WW -- 0.000.00

ไมส่มบรูณ ์(I)ไมส่มบรูณ ์(I) 55 55.5655.56

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 4.1 การถามตอบในหอ้งเรยีน4.2 ผลการประเมนิ4.1 การถามตอบในหอ้งเรยีน4.2 ผลการประเมนิ
ตนเองของนักศกึษาตนเองของนักศกึษา

หมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการหมวดที่4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ

1.1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวกประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรยีนและสิ�งอาํนวยความสะดวก
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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

1.11.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรวลัภ ์อปุถมัภานนท์อปุถมัภานนท์

ประเภทประเภท MeanMean SDSD

ประเมนิตนเองของประเมนิตนเองของ
นักศกึษานักศกึษา 4.4174.417 0.6490.649

ประเมนิอาจารยผ์ู ้ประเมนิอาจารยผ์ู ้
สอนสอน 4.2144.214 0.6780.678

1.1.11.1.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษาขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศกึษา

--

1.21.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 1.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 1.1

กลุม่ที�กลุม่ที� ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตาม
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สอนสอน ขอ้ 1.1ขอ้ 1.1

11 --

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน

2.12.1 ขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�นขอ้วพิากษท์ี�สาํคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอี ื�น

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�นขอ้วพิากษ์ที�สําคญัจากผลการประเมนิโดยวธิอีื�น

11 สงัเกตพุฤตกิรรมเด็กในหอ้งบางคนยงัไมก่ลา้ตอบสงัเกตพุฤตกิรรมเด็กในหอ้งบางคนยงัไมก่ลา้ตอบ
หรอืแสดงออกหรอืแสดงออก

2.22.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนตอ่ผลการประเมนิตามขอ้ 2.1

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

รายละเอยีดรายละเอยีด

11 --

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 นักศกึษากลา้ที�จะแสดงความเห็นมสีว่นรว่มในการนักศกึษากลา้ที�จะแสดงความเห็นมสีว่นรว่มในการ
เรยีนการสอนมากขึ�นเรยีนการสอนมากขึ�น

2.2. การดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิาการดาํเนนิการอื�นๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

การดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิาการดําเนนิการอื�นๆ ในการปรับปรงุรายวชิา

11 เพิ�มการกระตุน้การแสดงออกของนักศกึษาเพิ�มการกระตุน้การแสดงออกของนักศกึษา
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3.3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไปขอ้เสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปีขอ้เสนอแผนการปรับปรงุสําหรับภาคการศกึษา/ปี
การศกึษาตอ่ไปการศกึษาตอ่ไป

11 เพิ�มการนําเสนอผลงานวจัิยที�เกี�ยวขอ้งกบัเพิ�มการนําเสนอผลงานวจัิยที�เกี�ยวขอ้งกบั
วทิยานพินธ์วทิยานพินธ์

4.4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา ตอ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

กลุม่ที�กลุม่ที�
สอนสอน

ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา ตอ่
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูรอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสตูร

11 --


