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มคอ.5 
 
 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

คณะ / ภาควิชา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
                  1100102     การพฒันาทกัษะการคิด  (Thinking Skill Development) 
 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
                                   .ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ กลุม่เรียนท่ี 01 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    กลุม่เรียนท่ี 03 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
    กลุม่เรียนท่ี 05 สาขาวิชาสงัคมศกึษา 
ผศ.ดร.กฤษฎา  กณุฑล  กลุม่เรียนท่ี 02 และ 7 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ กลุม่เรียนท่ี 04 สาขาวิชาภาษาไทย 
อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง กลุม่เรียนท่ี 06 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
                   ภาคการศกึษาท่ี 2/2557 
5. สถานท่ีเรียน 

                         ห้อง  24-502/24-507/24-413/24-502/24-501/20-602 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หวัข้อ  จ านวนชัว่โมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวนชัว่โมง
ท่ีสอนจริง 

ระบสุาเหตท่ีุการสอนจริง
ตา่งจากแผนการสอนหาก
มีความแตกตา่งเกิน 25% 

บทท่ี 1  แนวความคิดเก่ียวกบัการคิดของมนุษย ์
 

6 6  

บทท่ี 2  Skills  VS competency 
 

9 9  

บทท่ี 3   ทฤษฏีเก่ียวกบัการคดิ 
บทท่ี  4  การคิดรูปแบบตา่งๆ  และวิธีการ
สง่เสริมพฒันา 
 

9 
9 

9 
9 

 

บทท่ี 5  การน าเสนอความคิด 
 

6 6  

บทท่ี 6 การออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ี
สง่เสริมความคิดและการประเมินผลความคิด 

6 6  

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

             ไมมี่   
 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีการสอน(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
    พฒันาผู้ เรียนให้มีความ
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รับผิดชอบ มีวินยั มี
จรรยาบรรณ ในวิชาชีพ เคารพ
ในหลกัสิทธิมนษุยชนและหลกั
ประชาธิปไตย เห็นคณุคา่และ
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 
โดยมีคณุธรรมตามคณุสมบตัิ
หลกัสตูร ดงันี ้
- ตระหนกัในคณุคา่คณุธรรม 
จริยธรรม 
- มีวินยั ตรงตอ่เวลา 
- เสียสละ มีจิตสาธารณะ มี
น า้ใจ 
- มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสงัคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม
และบริหารความขดัแย้งได้
อยา่งเหมาะสม 
- ยดึมัน่ในหลกัประชาธิปไตย 
เคารพในสิทธิและรับฟังความ
คดิเห็นของผู้ อ่ืน 
- เคารพกฎกตกิา ระเบียบ
ข้อบงัคบัขององค์กรและ
สงัคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 
2. ความรู้ 
ความหมาย และความส าคญั
ของทกัษะการคิดพืน้ฐาน 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ทางสตปัิญญาและการคิด
ของมนษุย์ แนวคดิ ทฤษฎี 

- บนัทึกเวลาการเข้าชัน้เรียนทกุ
สปัดาห์ 
 -การปฏิบตัิตามข้อตกลงการเข้าชัน้
เรียน  
-การสง่งานตามก าหนด ความ
รับผิดชอบ ความมีวินยั การเคารพกฎ
กตกิาการอยูร่่วมกนั การตรงตอ่เวลา 
-การแสดงภาวะผู้น าในด้านการ
น าเสนอผลการเรียนรู้ทัง้รายกลุม่และ
รายคน 
-การรับฟังความคดิเห็นของสมาชิก
กลุม่ในการท ากิจกรรมกลุม่แตล่ะ
สปัดาห์ 
-ความซ่ือสตัย์ในการเรียนและการท า
กิจกรรมกลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สงัเกต บนัทกึคะแนนการน าเสนอ
งาน การฝึกปฏิบตักิิจกรรมแตล่ะครัง้ 
- ตรวจคณุภาพของชิน้งานและผล
การศกึษาค้นคว้า 
-การสอบภาคทฤษฎีระหว่างภาคและ

 
มี 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
มี 
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และหลกัการเก่ียวกบัการ
พฒันาทกัษะการคิด 
กระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ 
เชน่ การคดิแบบเอกนยั การ
คดิแบบอเนกนยั การคิด
วิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และคดิไตร่ตรอง การคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การน าเสนอ
ความคดิและแผนผงัความคิด 
การสง่เสริมและพฒันาทกัษะ
การคิด 
3.ทักษะทางปัญญา 
ความหมาย และความส าคญั
ของทกัษะการคิดพืน้ฐาน 
ความรู้เก่ียวกบัพฒันาการ
ทางสตปัิญญาและการคิด
ของมนษุย์ แนวคดิ ทฤษฎี 
และหลกัการเก่ียวกบัการ
พฒันาทกัษะการคิด 
กระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ 
เชน่ การคดิแบบเอกนยั การ
คดิแบบอเนกนยั การคิด
วิเคราะห์ การคดิสงัเคราะห์ 
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และคดิไตร่ตรอง การคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
การคิดตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การน าเสนอ
ความคดิและแผนผงัความคิด 
การสง่เสริมและพฒันาทกัษะ

ปลายภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ใช้กระบวนการท างานแบบรายคน
เพ่ือสะท้อนความคดิสร้างสรรค์และ
การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
-กระบวนการท างานแบบกลุ่มเพ่ือ
สะท้อนการสร้างภาวะผู้น าทาง
ความคดิ วิชาการ วิเคราะห์และวาง
แผนการท างานร่วมกนั รวมทัง้การ
แก้ปัญหาเพ่ือน าไปสูเ่ป้าหมายของ
งานกลุม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
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การคิด 
 
 
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
- ทกัษะความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและกลุม่ 
- ทกัษะการเคารพตอ่สิทธิ
และความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
- ทกัษะการเป็นผู้น าและผู้
ตาม การกล้าแสดงออกทาง
วิชาการ 
- ทกัษะในการส่ือสารการ
สร้างสมัพนัธภาพและการ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง 
- ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความมีวินยัในตนเองตอ่การ
เรียนและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
-การท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกนัเพ่ือ
สะท้อนการท างานร่วมกนั ความ
รับผิดชอบร่วมกนัทัง้ ผลผลิต ปัญหา
และผลลพัธ์การเรียนรู้  โดย 
-สงัเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม ความ
รับผิดชอบตอ่การเรียน การส่งงาน
ตามก าหนด 
- บนัทึกคะแนนการน าเสนองาน การ
ฝึกปฏิบตักิิจกรรมแตล่ะครัง้ 
-การสนทนาอภิปรายเก่ียวปัญหา
อปุสรรคในการเรียนและการท า
กิจกรรมกลุม่ 
-การสนทนาเก่ียวกบัปัญหาทางการ
ท างานหลงัเสร็จสิน้กิจกรรม 
- การประเมินโดยกลุม่ของผู้ เรียนเอง 
- ตรวจคณุภาพของชิน้งานทกัษะ 
คณุภาพการน าเสนองาน และผล
การศกึษาค้นคว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
มี 

 

 
5.ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี 

 
-การน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
ทางเสียง ตวัอกัษรในการน าเสนอ
ผลงานและการค้นคว้าความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ตน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือ
น าเสนอชิน้งานอย่างเหมาะสม 

 
มี 

  

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
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อาจารย์และนกัศกึษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนจะต้องสร้างโอกาสพดูคยุมากขึน้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนสะท้อนความคิดทัง้ด้านการเรียน การท ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนและปัญหาตา่ง ๆ ในการเรียนร่วมกบัผู้สอน 
 

 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน         35  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา       35 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  8  22.86  
B+  21  60.00  
B  6  17.14  
C+  0  0.00  
C  0  0.00  
D  0  0.00  
E  0  0.00  

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน         26  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา       26 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  19  73.08  
B+  6  23.08  
B  1  3.85  
C+  0  0.00  
C  0  0.00  
D  0  0.00  
E  0  0.00  
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน         38  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา       38 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  10  26.32  
B+  18  47.37  
B  10  26.32  
C+  0  0.00  
C  0  0.00  
D  0  0.00  
E  0  0.00  

 
สาขาวิชาภาษาไทย 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน         39  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา       39 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  29  74.36  
B+  9  23.08  
B  1  2.56  
C+  0  0.00  
C  0  0.00  
D  0  0.00  
E  0  0.00  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   26  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา 26  คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  9  34.62  
B+  11  42.31  
B  4  15.38  
C+  1  3.85  
C  0  0.00  
D  0  0.00  
E  1  3.85  

 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   38  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา 38  คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  8  21.05  
B+  12  31.58  
B  5  13.16  
C+  9  23.68  
C  2  5.26  
D  0  0.00  
E  1  2.63  
D+  1  2.63  
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สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   29  คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา 29  คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน(W)           -  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด 

 

 

 

เกรด  จ ำนวน  %  
A  23  79.31  
B+  6  20.69  
B  0  0.00  
C+  0  0.00  
C  0  0.00  
D  0  0.00  
E  0  0.00  

 

 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................... 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- - 

 
6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- - 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1.กรรมการวิชาการคณะและสาขาวิชาทวนสอบ
คะแนนและเกรดทกุรายวิชาของนกัศกึษา 

1.ไมพ่บข้อผิดพลาด 

2.นกัศกึษาผู้ ท่ีผลการเรียนไมส่มบรูณ์ ให้ตดิตอ่
ผู้สอนก่อนสง่เกรด 

2. นกัศกึษาแก้ไขตามก าหนดได้ตามความพงึใจ 

3.กรรมการสาขาวิชาและภาควิชาได้ตรวจสอบ
คณุภาพของข้อสอบ และด าเนินการท าเป็นข้อสอบ
มาตรฐานของภาควิชาตอ่ไป 

3. ข้อสอบเท่ียงตรงและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเดน็ทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

1.ห้องเรียนไมอ่ านวยให้นกัศกึษาได้ปฏิบตัิการท า
กิจกรรมอยา่งสะดวก เน่ืองจากมิใชห้่องปฏิบตัิการ
เป็นห้องเรียนฟังบรรยาย 

1.นกัศกึษาขาดโอกาสในการท างานกลุม่ในชัน้เรียน
จงึให้นกัศกึษาท างานกลุม่นอกสถานท่ี นกัศกึษา
บางคนถือโอกาสไมท่ างานร่วมกบัเพ่ือน 

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 
 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไมมี่ - 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
แบบประเมินจากระบบ MIS 

1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อท่ี 1.1 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
 

2.2 ความเหน็ชอบของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปี

การศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินการ 

-ปรับปรุงวิธีสอนให้เหมาะกบัผู้ เรียน ขนาดกลุม่เรียน 
รวมทัง้รูปแบบกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสม 
 

-มีการน านกัศกึษาลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูและ
ทดสอบในสภาพจริง 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
  น าวิธีการสอนและความรู้ใหมจ่ากอินเตอร์เน็ตมาสอนมากขึน้ และให้นกัศกึษาศกึษาค้นคว้าเพิ่มพนูสิ่งท่ี
สนใจมากขึน้ 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
1.จดัการเรียนในห้องเรียนท่ี
เหมาะสม 
2.นกัศกึษาปฏิบตัจิริงนอก
ห้องเรียนให้มากขึน้ 

1.ก่อนการสอนในภาคเรียนตอ่ไป 
 
 

คณาจารย์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จดัสถานท่ีเรียนให้เหมาะสมกบัลกัษณะวิชารวมทัง้ จดัอปุกรณ์และสิ่งอ านวยการเรียนให้พร้อมตอ่การ
สอนให้มากยิ่งขึน้ 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา        นายกอเดช  อ้าสะกะละ 
ลงช่ือ ........................................................  วันท่ีรายงาน ......30 พฤษภาคม 2557................... 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ............................................. 
ลงช่ือ ...................................................... วันท่ีรายงาน ................................................................. 
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อาจารย์หสันีย๊ะห์ นะดารานิง 

ผลกำรประเมนิกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ 

  

ปีการศึกษา 2557  / 1 2 3  

 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3 

ภาค
การศึกษาที ่

รหัสวิชา รายวิชา ประเภท หมู่ Mean SD แสดงรายละเอียด 

2/2557 

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

06 4.206 0.654 แสดงรายละเอียด  

1100404  ฝึกปฎิบติัวชิาชีพครู 2 
 

08 4.224 0.703 แสดงรายละเอียด  

1102321  เตาฮีด 1 
 

01 4.302 0.685 แสดงรายละเอียด  

1107320  การประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 

02 4.195 0.567 แสดงรายละเอียด  

1107320  การประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 

03 4.381 0.549 แสดงรายละเอียด  

  4.262 0.632 - 
  

 
อาจารย์กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกลุ 

ผลกำรประเมนิกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ 

  

ปีการศึกษา 2557  / 1 2 3  

 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3 

ภาค
การศึกษาที ่

รหัสวิชา รายวิชา ประเภท หมู่ Mean SD แสดงรายละเอียด 

2/2557 

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

04 4.164 0.617 แสดงรายละเอียด  

1100404  ฝึกปฎิบติัวชิาชีพครู 2 
 

06 4.315 0.615 แสดงรายละเอียด  

1105202  จิตวิทยาส าหรับครู 
 

03 4.725 0.481 แสดงรายละเอีย  

 

 
อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ 

ผลกำรประเมนิกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ 

  

ปีการศึกษา 2557  / 1 2 3  

 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3 

ภาค
การศึกษาที ่

รหัสวิชา รายวิชา ประเภท หมู่ Mean SD แสดงรายละเอียด 

2/2557 

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

03 4.017 0.624 แสดงรายละเอียด  

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

05 4.128 0.711 แสดงรายละเอียด  

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

01 3.840 0.771 แสดงรายละเอียด  

1105208  จิตวิทยาสุขภาพ 
 

01 4.000 0.000 แสดงรายละเอียด  

2150101  การคิดและการพฒันาตน 
 

01 4.464 0.542 แสดงรายละเอียด  

  
     

 
 

http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=1&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=2&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=1
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=3
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=1&acadyear=2557&semester=2&avs378659261=57
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=2&acadyear=2557&semester=2&avs378659261=57
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659261=59&offic=20333&coid=5426506&cid=366452&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.206&sd=0.654&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659261=59&offic=20333&coid=5426720&cid=366511&coc=1100404&con=%BD%D6%A1%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%C7%D4%AA%D2%AA%D5%BE%A4%C3%D9+2&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.224&sd=0.703&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659261=59&offic=20333&coid=5432942&cid=367115&coc=1102321&con=%E0%B5%D2%CE%D5%B4+1&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.302&sd=0.685&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659261=59&offic=20333&coid=5427320&cid=366581&coc=1107320&con=%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%BC%C5%BE%D1%B2%B9%D2%A1%D2%C3%E0%B4%E7%A1%BB%B0%C1%C7%D1%C2&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.195&sd=0.567&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659261=59&offic=20333&coid=5427320&cid=366582&coc=1107320&con=%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%BC%C5%BE%D1%B2%B9%D2%A1%D2%C3%E0%B4%E7%A1%BB%B0%C1%C7%D1%C2&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.381&sd=0.549&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=1&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=2&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=1
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=3
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=2&acadyear=2557&semester=2&avs378659275=24
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=3&acadyear=2557&semester=2&avs378659275=24
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659275=26&offic=16672&coid=5426506&cid=366450&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.164&sd=0.617&cmd=1&EVAID=121
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659275=26&offic=16672&coid=5426720&cid=366509&coc=1100404&con=%BD%D6%A1%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%C7%D4%AA%D2%AA%D5%BE%A4%C3%D9+2&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.315&sd=0.615&cmd=1&EVAID=121
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659275=26&offic=16672&coid=5426482&cid=366431&coc=1105202&con=%A8%D4%B5%C7%D4%B7%C2%D2%CA%D3%CB%C3%D1%BA%A4%C3%D9&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.725&sd=0.481&cmd=1&EVAID=121
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=1&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=2&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=1
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=3
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=1&acadyear=2557&semester=2&avs378659296=19
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=2&acadyear=2557&semester=2&avs378659296=19
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659296=21&offic=13083&coid=5426506&cid=366449&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.017&sd=0.624&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659296=21&offic=13083&coid=5426506&cid=366451&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.128&sd=0.711&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659296=21&offic=13083&coid=5426506&cid=366447&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=3.840&sd=0.771&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659296=21&offic=13083&coid=5422907&cid=367817&coc=1105208&con=%A8%D4%B5%C7%D4%B7%C2%D2%CA%D8%A2%C0%D2%BE&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.000&sd=0.000&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659296=21&offic=13083&coid=5416356&cid=368006&coc=2150101&con=%A1%D2%C3%A4%D4%B4%E1%C5%D0%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B5%B9&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.464&sd=0.542&cmd=3&EVAID=141
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อาจารย์กฤษฎา  กณุฑล 

ผลกำรประเมนิกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ 

  

ปีการศึกษา 2557  / 1 2 3  

 

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3 

ภาค
การศึกษาที ่

รหัสวิชา รายวิชา ประเภท หมู่ Mean SD แสดงรายละเอียด 

2/2557 

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

02 4.308 0.698 แสดงรายละเอียด  

1100102  การพฒันาทกัษะการคิด 
 

07 4.110 0.682 แสดงรายละเอียด  

1107326  การพฒันาพหุปัญญาเด็กปฐมวยั 
 

03 4.424 0.531 แสดงรายละเอียด  

1110316  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
 

01 4.422 0.568 แสดงรายละเอียด  

  4.333 0.622 - 
  

 
 
 
 
 

http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=1&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&d1=2&semester=2
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=1
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?acadyear=2557&semester=3
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=1&acadyear=2557&semester=2&avs378659304=13
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult.asp?cmd=2&acadyear=2557&semester=2&avs378659304=13
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659304=15&offic=12630&coid=5426506&cid=366448&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.308&sd=0.698&cmd=3&EVAID=141
http://register.yru.ac.th/registrar/evaluateResult_detail.asp?avs378659304=15&offic=12630&coid=5426506&cid=366453&coc=1100102&con=%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2%B7%D1%A1%C9%D0%A1%D2%C3%A4%D4%B4&acadyear=2557&semester=2&evaluatetype=&mean=4.110&sd=0.682&cmd=3&EVAID=141
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