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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา
4112304 สถิติและระเบียบวิจัยเบื้องต้น
(Fundamental Statistics and Research Methodology)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ และอ.วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์
4.2 อาจารย์ผสู้ อน
อ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์: 02-4239435
อีเมลล์: veevaraporn@hotmail.com
อ.วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เบอร์โทรศัพท์: 02-4239435
อีเมลล์: weerapong_wi@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด
14 สิงหาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการพื้นฐาน ความหมาย และประโยชน์ของสถิติ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักเบื้องต้นของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสุ่มตัวอย่าง
1.3 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการวางแผนการวิจัย และการจัดสิ่งทดลอง
1.4 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานข้อมูล และผลการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการวางแผนการวิจัย สถิติ และวิธีวิจัยเบื้องต้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานข้อมูล และผลการวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง

45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริมตามความ
ศึกษาด้วยตนเอง 6
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คาํ ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมี
ความสุข ดังนั้น มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม
1) ความมี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คมเคารพ
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กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2) การตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
3) การเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
3) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
4) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
3) ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้ เรียนต้ อ งมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ ด้า นเทคโนโลยีก ารเปรรูป อาหาร
รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
2) การมีทักษะ และความชํานาญ ในงานด้านวิชาชีพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ําความรู้ใหม่หลังบทเรียน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับ
ที่สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ
ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การเขียนรายงาน การสอบย่อย การ
นําเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการ
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แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้อง
ครอบคลุม
(1) ความสามารถในการทําความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการพัฒนางานในวิชาชีพ
(2) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ ปั ญ หาจากโจทย์ ปั ญ หาและกรณี ศึ ก ษา หรื อ
สถานการณ์จําลอง
2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้มากขึ้น
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
3) ประเมินรายงานผลการวิจัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐาน
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิก
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตําแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากการคํานวณด้วยตนเอง
และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอด
และนําเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือ
คํานวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ โดยผู้สอนต้องแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจ
แก้พร้อมให้คําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ ต้องมี ก ารเรีย บเรียงนํ าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้ องมีก าร
นําเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนําเสนอ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนําเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม
ในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การนําเสนอสัมมนา การนําเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

3–5

6

7

กิจกรรม การเรียน
จํานวน
ชั่วโมง
การสอน และสื่อที่ใช้
บทนํา ความหมาย ประเภทของสถิติ
3 -อ ธิ บ า ย เ นื้ อ ห า ร า ย วิ ช า
คําสําคัญทางสถิติ และมาตราการวัด
จุดประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์
วัดผลและประเมินผล
- แนะนําหนังสือ และสื่ออื่นๆ
เพื่อสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และการวัด 3 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
การกระจาย
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
การแจกแจงทางสถิติ
6 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
การทดสอบสมมติฐาน
3 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
การวางแผนการทดลอง
3 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
อ.ดร.วราภรณ์
วิทยาภรณ์

อ.ดร.วราภรณ์
วิทยาภรณ์

อ.ดร.วราภรณ์
วิทยาภรณ์

อ.ดร.วราภรณ์
วิทยาภรณ์

อ.วีระพงศ์
วิรุฬห์ธนกฤษณ์
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

8–9

การวางแผนงานวิจัย : การวางแผน
การทดลองแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์
(CRD)

10

การวางแผนงานวิจัย
:
การ
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของประชากร
มากกว่า 2 กลุ่ม

11–12 การวางแผนงานวิจัย : การวางแผน
การทดลองแบบสุ่ ม ในบล็อ คสมบูร ณ์
(RCBD)

13–14 การวางแผนงานวิจัย : การจัดสิ่ง
ทดลองแบบแฟคทอเรียล

15

16

กรณีศึกษา: การใช้สถิติและการวาง
แผนการทดลองในงานวิจัย

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรม การเรียน
การสอน และสื่อที่ใช้
(power point)

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
- โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
3 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
6 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
3 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
3 - บรรยายประกอบสื่อการสอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอน
- เครื่องฉาย (Projector)
โปรแกรมนําเสนองาน
(power point)
สอบปลายภาค

ผู้สอน

อ.วีระพงศ์
วิรุฬห์ธนกฤษณ์

อ.วีระพงศ์
วิรุฬห์ธนกฤษณ์

อ.ดร.วราภรณ์
วิทยาภรณ์

อ.วีระพงศ์
วิรุฬห์ธนกฤษณ์

อ.ดร.วราภรณ์
วิทยาภรณ์ และ
อ.วีระพงศ์
วิรุฬห์ธนกฤษณ์
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

1.1, 1.3,1.4, 1.5, 3.1,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1

2

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1,
2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.2

3

การประเมินพฤติกรรมด้าน
ความรับผิดชอบ พฤติกรรม
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
(การเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วม และนําเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)
ด้านความรู้และทักษะ รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบในการ
ทํางานกลุ่ม
ด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2,
5.3
1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, แบบทดสอบกลางภาคและ
3.1, 4.1, 4,2, 4.3, 5.1, ปลายภาคเรียน
5.2, 5.3

4

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
ประเมิน
การ
ประเมินผล
1-15
10%

15

10%

15

10%

8-16

70%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารอ้างอิง (Reference)
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ :
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์. (2549). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นพพร ธนะชัยขันธ์. (2555). สถิติเบื้องต้นสําหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยพัฒน์ จํากัด.
วราภรณ์ วิทยาภรณ์ และวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ
และการวางแผนการทดลอง. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร.
สุรพล อุปดิสสกุล. (2536). สถิติการวางแผนการทดลองเล่ม1. กรุงเทพฯ : สหมิตรออฟเซท.
อนุวัตร แจ้งชัด. (2549). สถิติสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผ้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. การประเมินการสอน
- ผลการประเมินการนําเสนอและการทํากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
- การจัดทํารายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลั ก สู ตรกํ า หนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทบทวนและปรับ ปรุ งกลยุ ท ธ์ แ ละวิ ธีก ารสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาค
การศึกษา ภาควิชากําหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิภาพ
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