รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1634510 ชื่อวิชา สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2) ประเภทของรายวิชา :  วิชาบังคับ  วิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 3
1.6 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11204 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
2.1 รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

1. แนะนารายวิชา
2. ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละกิจกรรม
3. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตัวของนักศึกษา
สาหรับการเรียนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
(การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
เหมาะสม)
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
- ประวัติและวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%
4
4

4

4

-

1

หัวข้อ

- ความหมาย ความสาคัญและบทบาทหน้าที่
ของสื่อสิ่งพิมพ์
- พัฒนาการจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2 รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์
- รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์
บทที่ 2 รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์
- รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 หลักการออกแบบ
- ความหมายการออกแบบสิ่งพิมพ์
- ความสาคัญของการออกแบบ
- หลักสาคัญของการออกแบบ ได้แก่
องค์ประกอบศิลป์
บทที่ 3 หลักการออกแบบ
- หลักการจัดองค์ประกอบของศิลป์เพื่อให้
เกิดความสวยงาม
บทที่ 4 กระบวนการและเทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
- ประเภทของงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
- ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
บทที่ 4 กระบวนการและเทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
- การสร้างเลย์เอาท์ที่ดี
- เทคโนโลยีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ยุคดิจิตอล
บทที่ 5 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
- แนวคิดการใช้สื่อเพื่อตอบสนองความ พึง
พอใจของผู้รับสาร
- การตัดสินใจรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ
- แนวคิดเกี่ยวกับผู้ใช้สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 แนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์ใน
ประเทศไทย
- ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการพิมพ์ใน
ประเทศไทย

จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-
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จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได้
ต่างจากแผนการสอน
แผนการสอน สอนจริง หากมีความแตกต่างเกิน 25%

หัวข้อ

- แนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์ใน
อนาคต
บทที่ 6 แนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์ใน
ประเทศไทย
- อุตสาหกรรมการพิมพ์ยุคดิจิตอล
การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- กาหนดประเด็นที่สนใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
บรรณารักษ์ฯและ/หรือ สารสนเทศ หรืออื่นๆ
เพื่อจัดทาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดเตรียมข้อมูลสาหรับจัดทาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อความ รูปภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ฯลฯ)
การฝึกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทาต้นฉบับ
- จัดทาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานของนักศึกษา

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

2.2 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน (ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

2.3 ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี
1. อาจารย์กาหนดเงื่อนไขการ
√
เรียน ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความตรงต่อเวลาทั้งในส่วน
ของการเข้าเรียน การส่งงาน
และความซื่อสัตย์
2. อาจารย์มอบหมายงานให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยคานึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา
วิธีแก้ไข
-

3

ผลการเรียนรู้
ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อน
√
เรียน และสรุปความคิดหลังเรียน
ทุกครั้ง
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหา
หลักการ แนะนาแนวคิดและ
วิธีการจัดทาสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
3. การทดสอบ

1. อาจารย์มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยให้
นักศึกษาประยุกต์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านความ
สวยงามและประโยชน์ใช้สอย
1. อาจารย์มอบหมายให้
นักศึกษาสร้างชิ้นงาน โดยเลือก
ประเด็นที่สนใจ 1 หัวข้อ (เป็น
เรื่องเกี่ยวกับบรรณารักษ์ฯและ/
หรือ สารสนเทศ) เพื่อจัดทา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกันและนาเสนอ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้น หน้าชั้นเรียนและ
รูปเล่มรายงาน (งานกลุ่ม 5 คน)
1. อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสาร
ความคิดในการนาเสนอชิ้นงาน
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

√

√

√

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา
- เนื่องจากมีนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินจึงมีปัญหาในการสื่อสาร
และการมอบหมายงาน
- นักศึกษาขาดความใส่ใจในการเรียนรู้
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน
วิธีแก้ไข
- มีการทบทวนงานที่มอบหมายอีกครั้ง
โดยมีอาจารย์ภาษามือช่วยสื่อสารเพื่อ
เพิ่มความเข้าใจแก่นักศึกษา
- อาจารย์แนะนาช่องทางในการเรียนรู้
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถเรียนรู้ได้
ง่าย
ปัญหา
- นักศึกษาขาดการคิดเชิ่อมโยง หรือ
แตกต่างจากสิ่งที่เรียน
วิธีแก้ไข
- อาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาคิดสิ่งใหม่
ที่ไม่เหมือนจากที่อาจารย์ได้สอนไปแล้ว
ปัญหา
- ขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคน
ในการทางานกลุ่ม
วิธีแก้ไข
- อาจารย์กาหนดให้นักศึกษารายงานถึง
ความรับผิ ดชอบของสมาชิกในกลุ่มว่า
ใครรับผิดชอบงานใด

ปัญหา
- นักศึกษาบางคนไม่สามารถสื่อสาร
และนาเสนอผลงานได้
วิธีแก้ไข
- อาจารย์กาหนดให้นักศึกษาทุกคน
จะต้องมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน
แต่ละครั้ง
4

2.4 ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย ในชั้นเรียนที่มีกลุ่มนักศึกษาหลายกลุ่ม
เช่น นักศึกษาปกติ นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน นักศึกษาพิการทางกาย

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
3.1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
58 คน

3.2 จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้
58 คน

3.3 การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เกรด
A B+ B C+ C D+ D
F
I
M I,M W P
U
จานวน 11 16 26 0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ 18.97 27.59 44.83 0.00 3.45 0.00 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี

3.5 ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
3.5.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
3.5.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี
เหตุผล
ไม่มี
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3.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้

วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้
1. อาจารย์กาหนดเงื่อนไขการเรียน
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลาทั้งในส่วนของการเข้า
เรียน การส่งงาน และความซื่อสัตย์
2. อาจารย์มอบหมายงานให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติ โดยคานึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1. อาจารย์ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
และสรุปความคิดหลังเรียนทุกครั้ง
2. อาจารย์บรรยายเนื้อหาหลักการ
แนะนาแนวคิดและวิธีการจัดทา
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3. การทดสอบ

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาที่คานึงถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ เช่น การอ้างอิง
ผลงานทางวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 93.10

ข้อคิดเห็น

1. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของ นักศึกษาผ่านเกณฑ์
นักศึกษา เช่น การมีส่วนร่วมใน
การประเมิน 60%
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ร้อยละ 93.10
ที่มีการสอบถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมายในด้าน
ความเหมาะสม สวยงามประโยชน์ใช้
สอยและการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียน
4. ประเมินผลการสอบปลายภาค
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มาตรฐานการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา

วิธีการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้
1. อาจารย์มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยให้
นักศึกษาประยุกต์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านความสวยงาม
และประโยชน์ใช้สอย
ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่าง 1. อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา
บุคคลและความรับผิดชอบ สร้างชิ้นงาน โดยเลือกประเด็นที่
สนใจ 1 หัวข้อ (เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
บรรณารักษ์ฯและ/หรือ สารสนเทศ)
เพื่อจัดทาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3
ชิ้นงานที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันและ
นาเสนอสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้น หน้าชั้นเรียนและรูปเล่ม
รายงาน (งานกลุ่ม 5 คน)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1. อาจารย์ให้นักศึกษาสื่อสาร
ตัวเลข การสื่อสาร และไอที ความคิดในการนาเสนอชิ้นงานผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
1. ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ นักศึกษาผ่านเกณฑ์
เกิดจากการประยุกต์ความรู้มาสร้าง การประเมิน 60%
ชิ้นงาน
ร้อยละ 94.83

1. อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีมการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น และการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างสมาชิกในทีม

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 98.28

1. อาจารย์พิจารณาผลการสื่อสาร
ความคิดในการนาเสนอชิ้นงานผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม

นักศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมิน 60%
ร้อยละ 93.10

ข้อคิดเห็น
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หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

4.2 ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
5.1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
5.1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1) ผลจากการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ด้านทักษะในการสอน เนื้อหารายวิชา งานที่
ได้รับมอบหมาย และการวัดผล พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพอใจอยู่ในระดับมาก (X= 4.27)
2) ผลจากนักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า
- มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.08)
- ได้รับความรู้จากวิชานี้เพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ มาก (4.29)
- นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับ มาก (4.27)
- นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อยู่ในระดับ มาก (4.33)
- นักศึกษาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ไอทีเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับ
มาก (4.39)
5.1.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.1.1
อาจารย์ควรพัฒนาตนเอง และวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มากกว่านี้

5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
5.2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
5.2.2 ความเห็นของอาจารย์ต่อผลการประเมินตามข้อ 5.2.1
-
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
6.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ผู้สอนควรอธิบายรายละเอียดของงานที่มอบหมาย
ให้ชัดเจน โดยยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้นักศึกษา
ทางานได้ถูกต้องและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
- ควรเพิ่มตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย
- ควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติในการสร้างสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นความสวยงามและประโยชน์
ใช้สอยมากขึ้น

ผลการดาเนินการ
- นักศึกษาสามารถทางานที่มอบหมายได้ตรงตาม
คาสั่งและส่งทันเวลามากขึ้น
- นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะของสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย
- นักศึกษาสามารถสร้างสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
สวยงามและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น โดยประเมิน
จากผลงานที่นักศึกษาทาส่ง

6.2 การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
-

6.3 ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
เพิ่มการสร้างสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโซเชียล
เน็ตเวิร์ค

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ปีการศึกษาถัดไป

ผู้รับผิดชอบ
- อาจารย์ผู้สอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- สานักวิทยบริการ

6.4 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรประสานงานกับสานักวิทยบริการในการดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีความ
เสถียรเพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.5 แบบรายงานพฤติกรรมภาพรวมโดยอาจารย์ (สรุปการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน)
6.5.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การใช้อุปกรณ์การเรียนของ
- นักศึกษาใช้อุปกรณ์ใน
- อาจารย์ต้องแนะนาและบอกถึง
ส่วนรวมด้วยความระมัดระวัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่าง เหตุผลให้นักศึกษาทราบ เพื่อ
ไม่ระมัดระวัง
ปรับทัศนคติ
6.5.2 ด้านความรู้
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
- การแสวงหาความรู้นอกชั้นเรียน - นักศึกษาขาดความใส่ใจในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

แนวทางแก้ไข
- อาจารย์แนะนาช่องทางในการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย
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6.5.3 ด้านทักษะทางปัญญา
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การคิดสร้างสรรค์
- นั ก ศึ ก ษาขาดการคิ ด เชิ่ อ มโยง - อาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
หรือแตกต่างจากสิ่งที่เรียน
สิง่ ใหม่ที่ไม่เหมือนจากที่อาจารย์
ได้สอนไปแล้ว
6.5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน - การมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุก - อาจารย์กาหนดให้นักศึกษา
การทางานกลุ่ม
คนในการทางานกลุ่ม
รายงานถึงความรับผิดชอบของ
สมาชิกในกลุ่มว่าใครรับผิดชอบ
งานใด
6.5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
แนวทางแก้ไข
- การสื่อสารและนาเสนอผลงาน - นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
- อาจารย์กาหนดให้นักศึกษาทุก
ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
สื่อสารและนาเสนอผลงานได้
คนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอผลงานแต่ละครั้ง
ชื่ออาจารย์รายวิชา:
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม
ลงชื่อ............................................................วันที่รายงาน 15 ธันวาคม 2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานวันที่ :
1. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรกาเนิด
2. ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตานานจิตร
3. อ.ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
4. อ.ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
5. อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ

ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
ลายเซ็น: ____________________
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